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TEFHİMUT. KUR'AN 

ÖNSÖZ 

Bismillahirrahmanirrahîm 

Kur'an-ı Kerim in tercüme ve tefsiri ile ilgili olarak dilimizde yete¬ 
rince eser verilmiş olduğundan, bu sahada sırf sevap kazanmak ga¬ 
yesiyle yeni bir meal ve tefsir çalışmasına girilmesi, vakti doğru de¬ 
ğerlendirmemek olur. Ancak bu sahada mutlaka bir çalışma yapıl¬ 
ması gerekiyorsa, yapılacak çalışma daha önceki tercüme ve tefsirle¬ 
rin eksik yönlerini tamamlamalı ve öncekilerin ele almadığı yönleri 
açıklamalıdır ki böylece Kur'an Talipleri Kur'an'ı anlamak isteyenler 
bu çalışmadan yararlanabilsinler. . 

Ben bu çalışmayı. Kuranın anlaşılması yolunda daha önceden 
yapılmış olan tercüme ve tefsirlerde bazı yönlerin eksik kaldığını 
müşahede ettiğimden dolayı yaptım. Bir süredir aydınlarımıza 
Kur'arim ruhunu nasıl aktarabileceğimi ve onlara Kur'an in saf ve 
gerçek mesajım nasıl ulaştırabileceğimi düşünüyordum. Çünkü ül¬ 
kemiz aydınlan her geçen gün Kur'an a daha çok yönelmeye başla¬ 
mışlardır. Binaenaleyh bugüne kadar yapılmış olan tercüme ve tef¬ 
sir çalışmalarının hâlâ bazı eksiklik ve zaaflara sahip olmaları dola¬ 
yısıyla bu eksikleri gidererek, bu sahada aydınlarımıza bir hizmette 
bulunabileceğime inandım. İşte bu iki sebepten dolayı çalışmaya 
başladım ve sonuçta elinizde bulundurduğunuz eser meydana gel¬ 
miş oldu. Bu acizane çabam, birkaç kişinin bile Kur'an'ı anlamasına 
yardımcı olursa bu benim için büyük bir mutluluk vesilesi olacak¬ 
tır. 

Bu çalışma aslında alimler ve araştırmacıların bu sahadaki ihti¬ 
yaçlarını karşılamak üzere yapılmamıştır. Bununla birlikte bu çalış- 

\ 
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ma Arapçaya vakıf olan ve medrese eğitimi görmüş kimselerin 
Kuranı derinlemesine tetkik etmelerini sağlamak amacıyla da ha¬ 
zırlanmamıştır. Çünkü bu kimselerin bu sahadaki susuzluklarını 
gidermelerine yardımcı olacak birçok eser vardır. Ben bu çalışmayı 
yapmakla, aslında orta seviyede eğitim görmüş olan kimselerle, 
Arapça bilmeyen ve Kur an ilimlerinin geniş hâzinelerinden yarar¬ 
lanma imkanından yoksun olan aydınlarımıza seslenmeyi hedefle¬ 
dim. Bu çalışma temelde bu kimseler dikkat-i nazara alınarak hazır¬ 
landığından dolayı, tefsir ilmi uzmanlan bakımından çok önem taşı¬ 
yan birtakım tefsir bahislerine girmekten kaçındım. Çünkü o tür 
münakaşaların bu kimseler açısından bir yarar sağlamayacağı açık¬ 
ça ortadadır. Aynca bu çalışmayı yapmaktaki amacım, okuyucunun 
bu eser vasıtasıyla Kuran'ın anlamını açıkça kavramasını ve 
Kur an ın kendisine vermek istediğini almasını sağlamaktır. Bunun 
yamsıra okuyucunun Kur an ı mütalaa ederken zaman zaman anla¬ 
mada zorluk çekeceği bazı yerlere açıklık getirmeyi ve Kur'an okur¬ 
ken akla gelebilecek sorulan hemen orada cevaplamayı istedim. Be¬ 
nim düşündüklerim işte bunlardı, ama bu düşündüklerimi ne dere¬ 
ce gerçekleştirebildiğime ancak okuyucular karar verecektir. Her 
halükârda bu çalışma, nihaî mahiyette değildir. Bu bakımdan oku¬ 
yuculardan ricam, bir eksiklik gördükleri veya bir sorunun cevabım 
bulamadıkları ya da anlamadıkları ifadeler olduğu takdirde, bu ça¬ 
lışmayı daha mükemmel bir hale getirebilmem için bunlardan beni 
haberdar etmeleridir. 

Tefhim'ul Kur'an’da Takip Ettiğimiz Metod Hakında Birkaç Söz... 

Ben bu çalışmanın meal bölümünü hazırlarken, motamot (kelime 
kelime) yapmak yerine, serbest bir dil kullanmayı tercih ettim. Bu¬ 
nun nedeni motamot tercümeyi yanlış bulduğumdan dolayı değil¬ 
dir. Asıl neden, Kuranın motamot (kelime kelime) tercümesi ile ilgili 
olarak bu sahada bir çok alimin bu görevi eksiksiz yerine getirip, 
başka çalışmalara ihtiyaç bırakmayışlandır. örneğin Şah Veliyul- 
lah Dihlevî nin Farsça, Şah Abdulkadir, Şah Refîuddin, Mevlana 
Mahmut Haşan, Mevlana Eşref Ali ve Hafız Fethi Muhammed Calan- 
dirî'nin Urduca tercümeleri bu ihtiyacı karşılamaktadır. Ancak keli¬ 
me kelime tercüme ile izahın mümkün olmadığı bazı yönlerin bulun¬ 
ması nedeniyle, ben sözkonusu eksiklikleri gidermek için bu çalış¬ 
mayı yaptım. 

Motomat tercüme okuyucuya, Kuranın her kelimesini anlaması 
ve her ayetin altında hemen tercümesini okuduğundan ayetin ma¬ 
nasını hemen anlaması konusunda yararlı olur. Bu yöntem, bazı ko- 
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laylıklann yanısıra beraberinde birtakım zaafları da taşır. Nitekim 
Arapça bilmeyen Kur an okuyuculan bu yöntemden tam anlamıyla 
yararlanamamaktadırlar. Çünkü motamot tercüme okunurken 

cümlenin akışı kesildiği gibi dilin edebî güzelliği de yok olmaktadır. 
Böylece Arapçanm belagat ve etkileyiciliğinden okuyucu mahrum 
kalmaktadır. Kur an satırları altında cansız bir tercüme bulundu¬ 

ğundan dolayı okuyucu bu tercümeyi okurken ruhu vecde gelme¬ 
mekte. tüyleri ürpermeyip, gözlerinden yaş akmamakta, velhasıl 
içinde fırtınalar kopmamaktadır. öyle ki okuyucu. Kuran’m aldı ve 

düşünceyi fetheden, kalbin derinliklerindeki ince noktalan etkisi al¬ 
tına alan uslûbunu hissetmemektedir. Değil okuyucuda bu tür te¬ 
sirler uyandırmak, zaman zaman bu kitabın herkese meydan oku¬ 

yan eksiksiz söz olduğundan bile kuşkuya kapılmaktadır. Tüm bun- 
lann nedeni, motamot tercümenin, eleğin altından akan kuru par¬ 
çalar olup, Kuranın ruhunun, edebî ve büyüleyici uslûbunun yu- 
kanda kalmasındandır. Gerçekten de bu uslûbu hiçbir motamot 
tercümenin aktarabilmesi mümkün değildir. Oysa Kur'an'm etkile¬ 
yiciliğinde, onun saf mesajı ve bahsettiği konularla birlikte büyüleyi¬ 

ci uslûbunun da payı vardır. Bu edebî uslûb, kaya gibi sert kalpleri 
dahi adeta bir mum gibi eritmişti. Bu İlahî Kelam, bir yıldırım gibi 
tüm Arabistan halkını tesiri altına almış ve en aşırı muhaliflerine bi¬ 

le kendisini kabul ettirmiştir. Hatta bu kimseler, bu büyüleyici kela¬ 
mın etkisi altında kalmaktan korkup, onu dinlemekten çekiniyor¬ 
lardı. Şayet Kur an böyle bir özelliğe sahip olmasıydı ve motamot ter¬ 
cümelere benzeseydi, Arapların kalplerini kolayca yumuşatması ve 
kalplerini fethetmesi mümkün olmazdı. 

Motamot tercümenin insanların zihin ve kalplerini etkilememesi- 

nin bir başka nedeni de, tercümelerin Arapça metnin hemen altına 
yazılmış olması, ya da yeni geliştirilen sayfa düzenlerinde olduğu gi¬ 
bi sayfanın yansına orijinal metnin, yansına tercümenin konulma¬ 
sıdır. Bu tür sayfa dizaynlan Kur an ın motamot karşılığını okumak 

isteyenler için münasiptir. Fakat, okuyucunun Kur an ı diğer kitap¬ 
lar gibi okuyup, etkisi altında kalmamasına yol açmaktadır. Çünkü 

bu tür bir dizayna sahip Kur an tercümeleri, süreki bir akışı sağlaya¬ 
madığından ve ikide bir araya yabancı ibareler girdiğinden doğal ola¬ 
rak okuyucu, Kur'an'm sürekli akışına kendini kaptıramamaktadır. 
İngilizce tercümelere gelince, bunlar daha da soğukturlar. Zira onlar 
Kitab-ı Mukaddes in üslubunun birer taklididirler ve ayet ayet ter¬ 
cüme edilmişlerdir. Nitekim en etkileyici bir metni bile, cümle cümle 

parçaladıktan sonra alt alta dizdiğinizde, ifadenin ne kadar kopuk ve 
etkisiz bir hale geldiğini görürsünüz, öyle ki onun etkisi, orijinal 
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metnin yansı kadar bile değildir artık! 
Motamot tercümenin taşıdığı zaaflardan en önemlisi, Kur'an'm 

üslûbunun, yazılı metin uslûbu olmayıp, bir hitabet biçimi olduğu¬ 
nu dikkate almayışıdır. Kur'an'm söz konusu hitabet biçimi, yazıya 
dökülürken, bu özelliği dikkate alınmaksızın kelime kelime tercüme 
edilirse şayet, ifadede bir kopukluk meydana gelir. Kur'an'm başlan¬ 
gıçta bir risale şeklinde yayınlanmadığı herkesin malumudur. 
Kur an İslam davetinin gelişim süreci içerisinde, muhtelif zamanlar¬ 
da Hz. Peygambere (s.a) hitabet parçalan şeklinde tedricen nazil ol¬ 
muş. Hz. Peygamber de (s.a) hemen oracıkta bunlan muhataplarına 
okumuştur (İletmiştir). Yazı dili ile konuşma dili arasında çok önemli 
bir fark vardır. Sözgelimi bir meseleyi yazarak izah edeceksek, önce 
sorunu ortaya koyar, sonra izah etmeye geçeriz. Oysa hitabette, za¬ 
ten sözkonusu meseleyi ortaya atanlar hazır bulunduğundan, mu¬ 
haliflerin her dediğini beyan etmeye her zaman gerek duyulmaz. An¬ 
cak konuşmacı, sözün gelişi içerisinde bir cümleyle onların dedikle¬ 
rine değinir. Yazarken başka bir hususa değinilmek istenildiğinde, 
sözün akışının bozulmaması içim bu husus ara bir cümleyle ele alı¬ 
nır. Fakat konuşmacı ses tonunu kullanarak birçok ara cümleler 
kullanabilir ve buna rağmen sözün akışında bir kopukluk meydana 
gelmez. Yine bir konu yazılarak ifade edilecekse, konunun geçtiği or¬ 
tamı hiç değilse bir iki cümleyle aynca aktarmaya gerek duyulur. 
Oysa konuşma esnasında ortam ile konuşma, doğal olarak bağıntılı¬ 
dır ve konuşmacı çevreye işaret etmeye gerek duymaksızın konuşsa 
dahi, konuşmada bir kopukluk ortaya çıkmaz. Konuşmacı mütekel- 
lim ve muhatap sigalanm (birinci ve ikinci tekil kipler) sürekli değiş¬ 
tirerek kullanabilir. Konuşma yeteneğine göre, konuşmacı yer ve za¬ 
man unsurlarım dikkate alarak, karşısında hazır duran topluluğa, 
bazan gaip sigasıyla (üçüncü tekil), bazan muhatap sigasıyla, bazan 
tekil, bazan çoğul olarak, bazan kendi adına, bazan ilahi bir kuvvet 
adına, bazan İlahî kuvvetin kendisinden naklen konuşabilir. Ve tüm 
bunlar bir konuşmanın en güzel yönleri olarak takdir toplar. Fakat 
aynı üslûp yazı yazılırken kullanılırsa bir irtibatsızlık, bir kopukluk 
meydana gelir. Bu nedenle bir konuşma yazıya döküldüğünde oku¬ 
yucunun o yazıda bir kopukluk hissetmesi doğaldır. Okuyucunun 
konuşmanın yapıldığı yer ve zamandan uzak olduğu ölçüde, bu ko¬ 
pukluğu daha çok hissedeceği ortadadır. Bu yüzden Arapça bildiği 
halde bir çok kimse, sırf Kur'an'm uslûbunu kavramadığı için. 
Kur'an'm üslûbundaki irtibatsızlık ve kopukluktan şikayet etmek¬ 
tedir. Kur’an'm kelimelerini değiştirmek haram olduğundan dolayı, 
Arapça metindeki kopukluk ancak tefsir ve dipnotlar ile giderilebil- 
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mektedlr. Dolayısıyla Kur’an başka bir dile çevrilirken, konuşma dili 
de ustalıkla yazı diline aktarılırsa, bu takdirde kopukluğun kolayca 
giderilmesi mümkün olur. 

Yukarda da işaret ettiğimiz gibi, Kur'an'ın her suresi, aslında İs¬ 
lam davetinin belirli bir safhasında nazil olan bir hutbedir. Bu ba¬ 
kımdan bu surelerin belli bir arka planı, ve kendisine bağlı olarak in¬ 
dikleri özel şartlan vardır. Arka-planı ve nüzul sebebi ile sure arasın¬ 
da derin bir ilişki bulunmaktadır. Sureler bu özellikleri dikkate alın¬ 
maksızın vakıalardan soyut bir şekilde motamot tercüme edilirse, 
yapılan tercüme tamamıyla anlamsız kalacaktır, öyle ki, bazı yerler¬ 
de mânâ, denilmek istenenin aksine anlaşılabilecek veya hiç anlaşı- 
lamayacaktır. Kur'an'ın orijinal ifadeleri d eğiş tirile miy eceğind en do¬ 
layı, Arapçada bu sorunun, tefsirler ile giderilmesi mümkün olmak¬ 
tadır. Fakat Kur’an diğer dillere çevrilirken serbest bir üslûp kullan¬ 
mak suretiyle, Kur'an'ın anlamı, surelerin arka-planı, nüzul sebebi 
ve zamanı ile ilişki kurulabilir. Ve böylelikle sözkonusu eksiklik gi¬ 
derilerek, okuyuculara Kur an ın anlamı aktarılabilir. 

Kur'an apaçık (mübîn) bir Arapça ile nazil olmuş ama aynı za¬ 
manda da kendine has bir takım özel kavramlar kullanmıştır. Yani 
birçok kelime orijinal lügat anlamı dışında özel bir semantik alana 
sahiptir. Bir çok kelime muhtelif yerlerde muhtelif anlamlar taşı¬ 
maktadır. Dolayısıyla Kur'an'ın motamot tercümesinde bu hususla¬ 
rı gözetmek çok güç olur. Bu hususlar gözetilmediğinde ise, bazı 
okuyucuların zihninde türlü türlü istifhamlar oluşur ve ayetleri 
yanlış anlama tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Sözgelimi “Küfr” 
kavramını ele alalım. Kur an ıstılahında bu kelimeye dilbilimciler ile 
fakihler ve kelamcılar farklı anlamlar vermişlerdir. Ayrıca bu kelime 
Kur'an'ın her yerinde aym anlamda kullanılmamamıştır. Bazı yer¬ 
lerde, imandan tamamen yoksun olma durumu küfür kelimesiyle 
ifade edilmiştir. Bazen inkar etmek, bazan nankörlük etmek, bazan 
İslam'ın bir ilkesini ihmal etmek, bazan itikaden kabul edip, pratikte 
reddetmek, bazan da zahiren itaat edip, içten inanmamak (nifak) 
karşılığında kullanılmıştır. Şimdi biz bu kelimeyi tek bir anlamıyla 
karşılarsak eğer, belki tercüme doğru olur ama okuyucu bazı yerde 
denilmek isteneni anlamaz, bazı yerde yanlış anlar ve bazı yerlerde 
de zihninde istifhamlar oluşur. 

Ben, motamot tercümenin bu zaafını giderebilmek amacıyla. 
Kur an ı kelime kelime Urducaya çevirmek yerine, şöyle bir yöntem 
takip ettim: önce Kur'an'ın orijinal ibaresini okuyup ne demek iste¬ 
diğim kavradıktan sonra, onun üzerimdeki etkisini olduğu gibi, ek¬ 
siksiz kendi dilime aktardım. Doğrudan motamot tercüme etmek ye- 
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rlnc. Kur an ı apaçık (mübin) Arapçadan, apaçık (mtlbîn) Urducaya 
aktarmaya çalıştım. Arada kopukluklar oluşmaması için dc konuş¬ 
ma dilini yazı diline dönüştürdüm. Bunu yaparken ilahı Kelam'ın 
anlam ve karşılığını, güzelliğini ve büyüleyici etkisini açıkça ve gü¬ 
cüm nisbetinde okuyucuya da vermek için uğraştım. Motamot ter¬ 
cümenin sınırlarından çıkmaya cesaret edip, bu serbest tercüme 

yöntemini uygularken. Kuran ın anlamım ne eksik ne de fazla aynen 
aktarmaya çalıştım. Bu kitabın Allah'ın kelamı olması hasebiyle, bu 
serbest yöntemi korka korka kullandım ve imkanım nisbetinde ve 

ihtiyatla Kur'an'm orijinal metnini, anlama sınırlarına tecavüz et¬ 
meksizin çevirerek, Tefhimu'l-Kur'an'm “Meal" bölümünü hazırla¬ 

dım. 
Kur'an ı Kerim in mesajım tam anlamıyla kavrayabilmek için 

ayetlerin indiği dönemin arka-planım gözönüne almak gerekir. An¬ 
cak tüm bunlan salt bir “Meal" bölümü ile vermek mümkün olmadı¬ 
ğından, her surenin başına aynca bir giriş bölümü yazarak, bu giriş 
bölümünde surenin nüzul zamanım, o dönemin şartlarını. İslam 
Davetinin hangi merhalede olduğunu ve davetin karşılaştığı zorluk¬ 
ları ele aldım. Bunun yanısıra surenin içinde ayn dönemlerde nazil 
olmuş ayetler bulunuyorsa, gücüm yettiğince araştırdıktan sonra 
onlarla ilgili bilgileri Açıklama Notlarında verdim. 

‘Açıklama Notlarını hazırlarken en büyük hedefim okuyucuyu 
Kur'an'm asıl maksadından uzaklaştırıp, ayrıntılarla uğraştıracak 
konulardan kaçınmak oldu. Açıklama Notlarını; biri, okuyucunun 
açıklamaya gerek duyı»?, zihnine soru takılacağım hissettiğim yer¬ 
lere; diğeri, okuyucunun hiç dikkat etmeksizin geçebileceği ve böyle¬ 
likle Kur'an'm gerçek ruhunun kendisine kapalı kalacağım tahmin 

ettiğim yerlere olmak üzere iki nedenle yerleştirdim. 
Bu çalışmadan tam anlamıyla yararlanmak isteyen kimselere, 

her surenin Giriş Bölümü'ııü dikkatlice okumalarım ve surenin mü¬ 
talaası sırasında bu bölümü sürekli gözönünde tutmalarım tavsiye 
eder. Kur an dan hergün okuduklar: bölümün, aynca (Farsça, Ur¬ 
duca, Türkçe, İngilizce vs.) bir motamot tercümesini okumalannı, 
daha sonra Tefhim'ul-Kur'an'ın ilgili “Meal" bölümünü. Açıklama 
Notlannı dikkate almaksızın takip etmelerini salık veririm. Çünkü 
böylece Kur an ın anlatmak istediği konu bir bütünlük içinde oku¬ 
yucunun zihnine yerleşmiş olacaktır. En sonunda da her ayet, Açık¬ 
lama NotiJ ile birlikte mütalaa edilmelidir. Ümit ediyorum ki bu eseri 
okuyan kimseler, derinlemesine olmasa bile, yeterli düzeyde bir 
Kuran bilgisine sahip olacaklardır inşaallah! 

Ben bu çalışmayı Hicri 1361 senesinin Muharrem ayında (Miladî 
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1942, Şubat) hazırlamaya başlayıp, beş sene İçerisinde Yusuf sure¬ 
sinin sonuna kadar Meal ve Açıklama Notlan bölümlerini hazırla¬ 
dım. Daha sonra bir takım sebepler yüzünden bu bölümü gözden ge¬ 
çirip, yaymlayamadım. Ancak kaderin bir cilvesi olarak 1948’in 
Ekim ayında Milli Güvenlik Yasası gereğince cezaevine girdim ve 
orada fırsat bulup bu eseri basılacak duruma getirebildim. Al¬ 
lah'tan, bu çalışmamın Kur’an'ı anlama yolunda çaba sarfeden kim¬ 
selere yardımcı olmasını dilerim 

Çaba bizden, Tevflk Allah’tan! 

Ebu'l-Ala Mevdudi 
Yeni Merkez Cezaevi / Multan 
H. 17 . Zilkade 1368 
M. 11 . Eylül 1948 
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KUR'AN-I KERÎM'E 
GİRİŞ 

Bu bölümün başlığma bakılıp, benim Kur an ı Kerim'e bir giriş 
yazdığım anlaşılmasın. Benim yaptığım, sadece Tefhimu'l-Kuran’a 
bir giriş yazmaktan ibarettir. Böyle bir giriş bölümü yazmakta iki 
amacım vardın 

Birincisi, okuyucuyu Kur'an ı anlamasına yardımcı olacak şey¬ 
lerle donatmak. Eğer bunlar başlangıçta verilmezse, okuyucuyu sü¬ 
rekli meşgul edecek ve onun Kur'an'ın mâna ve ruhunu tam anla¬ 
mıyla kavramasına engel olacaktır. 

İkincisi, Kur an incelenirken genellikle kafalarda beliren bir ta¬ 
kım sorulan önceden cevaplamayı düşündüm. Kur an ı incelemeye 
başladığımda kendimi, aklıma geliveren yahut bilahare karşılaştı¬ 
ğım bu tür sorulara teksif ettim. Eğer bunlardan başka sorular olur¬ 
sa, inşallah, onları da ikinci baskıda cevaplamaya çalışırım. 

Eşsiz Bir Kitap 

Okuyucu, Kur'an'ı incelemeye başlamadan önce, O'nun okunan 
diğer kitaplardan farklı ve eşsiz bir kitap olduğunu aklından çıkar¬ 
mamalıdır. Sıradan kitapların aksine Kur’an, edebî bir sıraya göre 
tertip edilmiş belirli konular hakkıda bilgi, fikir ve tartışmalan ele al¬ 
maz. Bu nedenle Kur an a yabancı olan kişi. O nunla ilk karşılaştı¬ 
ğında bölümler ve kısımlara ayrılmamış veya farklı konuların farklı 
bir şekilde ele alınmamış ve hayatın farklı yönleri ile ilgili emirlerin 
düzenli bir şekilde verilmemiş olduğunu görünce şaşkınlığa düşer. 
Buna mukabil, daha önceden hiç karşılaşmadığı ve onun kitap anla¬ 
yışına hiç uymayan bir şeyle karşılaşır. Kur’an'ın imanla ilgilendiği¬ 
ni, ahlâkı direktifler verdiğini, kanunlar koyduğunu, insanları 
Islâm a çağırdığını, kâfirleri uyardığını, tarihî olaylardan ibret ders¬ 
leri verdiğini, uyanlarda bulunduğunu, müjde verdiğini ve bunların 
hepsinin bir âhenk içinde sunulduğunu görür. Aym konu farklı şe¬ 
killerde tekrar edilir ve görünürde hiç ilgisi olmayan bir konu diğeri- 
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nl takip eder. Bazen hiç görünür bir sebep yokken, bir kânunun or¬ 
tasında başka bir konu anlatılır. Konuşmacı, hitaplar ve hitabın yö¬ 
nü hiçbir kurala uymaksızın sürekli değişir. Hiçbir yerde bölüm ve 
konulan ayıran bir işaret yoktur. Tarihsel olaylar anlatılır; fakat, an¬ 
latım tarih kitaplarındaki gibi değildir. Felsefe ve metafizik sorunlar 
bu konulardaki ders kitaplarından çok farklı bir şekilde ele alınır. 
İnsandan ve evrenden, tabiat bilimlerindekinden farklı bir dille bah¬ 
sedilir. Aynı şekilde kültürel, politik, sosyal ve ekonomik problemleri 
çözmede kendi metodunu izlen kanunları ve prensipleri sosyolog¬ 
lardan, hukukçulardan ve hâkimlerden farklı bir şekilde ele alır. 
Ahlâk, bu konuda yazılan bütün eserlerden farklı bir yolla öğreti¬ 
lir. 

İşte bu nedenle yabancı bir okuyucu, kendi kitap anlayışına hiç 
uymayan bu tip şeylerle karşılaştığında şaşkına döner. Kur'an'ın, 
ayetleri arasında hiç ilgi ve bağlantı veya konularında süreklilik bu¬ 
lunmayan bir kitap olduğunu, anlaşılmaz bir şekilde çeşitli konulan 
ele aldığını veya kelimenin kabul edilen anlamıyla bir kitap olmadığı 
halde, kitap şeklinde düzenlendiğini düşünmeye başlayabilir. Bu¬ 
nun bir sonucu olarak, O'nun düşmanlan Kur an a çok garip iddia¬ 
larla karşı çıkmakta, Kur'an'ın çağdaş izleyicileri ise bu şüphe ve 
karşı iddiadan çürütmek için garip yöntemler kullanmaktadırlar. Ya 
kaçış psikolojisine düşmekte ya da zihinlerini yatıştırmak için garip 
yorumlara yeltenmektedirler. Bazen de görünürde aralarında ilişki 
olmayan ayetleri açıklayabilmek için suni anlam bağlan kurmakta 
ve son kaçış olarak Kur'an'ın hiçbir düzen ve anlam sırası olmaksı¬ 
zın çok çeşitli konulara değindiği tezini kabul etmektedirler. Sonuç 
olarak, ayetler kendi yerlerinden alınmakta ve anlamda kanşıklık 
ortaya çıkmaktadır. 

Tüm bunlar, okuyucu. Kur an ı eşsiz bir kitap olarak kabul etme¬ 
diğinde ortaya çıkar. Diğer kitapların aksine Kur an başlangıçta, ele 
aldığı konulan ve ulaşmak istediği amaçlan liste halinde sunmaz. 
Açıklama, üslûp ve usulü genelde okunan kitaplara benzemez ve 
herhangi bir kitap düzenini takip etmez. Bunun da ötesinde, Kur'an, 
kelimenin genelde anlaşılan anlamıyla bir "din" kitabı değildir. Bu 
nedenle, okuyucu sıradan bir kitap beklentisiyle Kur'an'a yöneldi¬ 
ğinde, O'nun olayları sunuş üslûbu karşısında şaşkınlığa düşmek¬ 
tedir. Kur'an'm birçok yerinde arka-plan tasvir edilmez ve pasajın 
özel nüzul sebebi olan durum ve olaylara değinmez. Bunların bir so¬ 
nucu olarak, sıradan okuyucu orada veya burada birkaç parça cev¬ 
her keşfetse de, Kur'an'ın değerli hâzinelerinden tam olarak yararla¬ 
namamaktadır. Bu kimseler sadece. Kur'an'ın eşşlz ve ayıncı özel- 
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liklerini bilmedikleri için bu tür şüphelerin kurbanı olurlar. 
Kur an ın tüm sayfalarına yayılmış halde birbirine benzer konular¬ 
dan oluştuğunu düşünürler ve bunu anlamada zorluk çekerler. 
Hatta anlamı çok açık olan ayetler bile, onlara anıldıkları çerçeve 
içinde anlamsız görünür. 

Okuyucu, önceden, inceleyeceği kitabın yeryüzünde kendi tü¬ 
ründe tek kitap olduğu; edebî üslûbunun tüm diğer kitaplardan 
farklılığı; Onun, konusunda eşsizliği ve daha önceden kafasında'va- 
rolan kitap kavramının, onun Kur an ı anlamasına yardımcı olama¬ 
yacağı konusunda uyarılırsa, anlamasına birer engel teşkil eden bu 
tür zorluklardan kurtulabilir. Bu nedenle, okuyucu ilk önce kendi 
zihnini önceden kalıplaşmış kavramlardan yalıtmalı ve bu Kitab ın 
ayıncı ve eşsiz özellikleri olduğunu kabul etmelidir. Okuyucu işte 
ancak o zaman Kuranı anlayabilir. 

Kuranı iyice anlayabilmek için bu Kitab ın tabiatını, merkezi fik¬ 
rini, amaç ve hedefini bilmek gerekir. Okuyucu aynı zamanda O nun 
üslûbuna, kullandığı terimlere ve açıklama yaparken kullandığı 
usule yatkın olmalıdır. Bir bölümü incelerken, o bölümün indirildiği 
zaman ve zemini de gözönünde bulundurmalıdır. • 

İlâhî Hidayet 
Okuyucu her şeyden önce. Kur an ın mahiyetini kavramalıdır. 

Başlangıç noktası olarak kişi Onun vahyedilmiş bir kitap olduğuna 
inansın ya da inanmasın, Kur an ın kendisinin ve O nu bize ulaştı¬ 
ran Hz. Muhammed'in (s.a) öne sürdüğü Kur an ın ilâhı bir kılavuz 
olduğu iddiasını gözönünde bulundurmalıdır. 

Alemlerin Rabbi, Yaratıcısı, Mâliki ve Hâkimi, insanı yaratmış ve 
onu öğrenme, konuşma, anlama ve doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden 
ayırma melekeleriyle donatmıştır. Ona seçme, istediğini yapma öz¬ 
gürlüğü ve elde etme yetkisi vermiştir. Kısacası, ona bir tür muhtari¬ 
yet vermiş, onu yeryüzünde kendi halifesi olarak ilân etmiş ve ona 
kendi Hidayetine (doğru yol) uygun bir şekilde yaşamasını emret¬ 
miştir. 

Alemlerin Rabbi. insanı kendi halifesi ilân ettiğinde ona açık- 
ça.zihninde hiç bir şüpheye yer kalmayacak şekilde kendisi ile ne tür 
bir ilişki içinde olacağım bildirmiştir: “Ben sizin ve tüm evrenin Sahi¬ 
bi ve Hakimiyim; o halde başkasına değil, bana ibadet etmelisiniz. 
Siz, ne benim mülkümden bağımsızsınız, ne de itaat ve ibadet edece¬ 
ğiniz bir başkasının kulusunuz. Yeryüzüne imtihan olunmak üzere 
belirli bir zaman için, belirli güçlerle gönderildiniz. Ondan sonra yine 
bana döneceksiniz. O zaman, dünyada yaptığınız amelleri değerlen- 
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direceğim ve imtihanı kazanıp kazanmadığınıza karar vereceğim. 
Bu nedenle Doğru Yol, gönüllü olarak beni Hakim kabul etmeniz, 
yalnız bana ibadet etmeniz, yeryüzünde size göndereceğim kılavuza 
göre hareket etmeniz ve yeryüzünde, orasının sizin için sadece bir 
imtihan ve deneme yeri olduğunu bilerek yaş aman izdir. Dünya ha¬ 
yatınızın gayesi. Hüküm gününde imtihanı geçmek olmalıdır. O hal¬ 
de İlâhî Hidayet"ten farklı ve ona karşı olan her yol bâtıldır. Eğer doğ¬ 
ru yolu seçerseniz -ki bunu seçme hürriyet ve serbestisine sahipsi¬ 
niz- bu dünyada banş ve huzura; dönmek zorunda olduğunuz Ahi 
ret'te ise ebedî saadete (Cennet) kavuşursunuz. Fakat bâtıl yolu se¬ 
çerseniz -ki bunu da seçme gücüne sahipsiniz- bu dünyada benim 
gazabıma, Ahiret'te de çok acıklı bir azaba (Cehenem) uğrarsınız.” 

Alemlerin sahibi olan Allah böyle bir uyan yaptıktan sonra, Adem 
ile Havva'yı (a.s) yani ilk insanlan yeryüzüne gönderdi ve onlara, 
kendilerinin ve zürriyetlerinin izlemeleri için Hidayet verdi. Yani in¬ 
sanlığın atası olan bu iki insan cahillik ve karanlıklar içinde yaratıl¬ 
mamış, bilâkis onlara izlemeleri için apaçık ve parlak bir Nur ve Şeri¬ 
at verilmişti. Bu İslâm'dı (Allah’a teslim olmak). Onlar bu dünyadan 
aynlmadan bu dini çocuklanna, torunlanna öğrettiler ve onlan 
müslüman (Allah'a itaat eden kul) olarak yaşamaya teşvik ettiler. 
Fakat bunu takip eden çağlarda insanlar yavaş yavaş bu doğru yol¬ 
dan (İslâm) ayrıldılar ve birçok sapık dinler benimsediler. Cehaletleri 
nedeniyle sadece Allah'tan gelen Hidayet ı unutmakla kalmadılar, 
aynı zamanda zalimlikleri nedeniyle onu tahrif ettiler. Allah'ın sıfat¬ 
larım ve güçlerini başkalarına atfettiler. O nun yanma ortaklar koş¬ 
tular ve O na ait olan haklan başkalanna verdiler. Her tür bâtıl 
inanç, yanlış teori ve bâtıl felsefeleri Allah tan gelen Hidayet'e kanş- 
tırarak çeşitli dinler (hayat şekilleri) icat ettiler. Allah'ın öğrettiği 
doğru, adil ve ahlâki prensipleri arkalanna attılar veya onlan bozdu¬ 
lar, kendi arzu ve hevalanna uygun kanunlar yaptılar ve Allah'ın ar¬ 
zını fesad ve zulümle doldurdular. 

Bunun çok kötü bir durum olmasına rağmen, Allah bu sapık kim¬ 
seleri Hak Yol a uymak zorunda bırakmadı. Çünkü bu, insana Allah 
tarafından verilen sınırlı özgürlük hakkını ihlâl etmek olurdu. Ken¬ 
disine isyan ettiklerinde de hemen onlan helâk etmedi; çünkü bu da, 
yeryüzünde denenmek için yaratılan insanın imtihan olunma hak¬ 
kına aykın idi. Bunun yerine Allah, yeryüzünde insanlık varolmaya 
devam ettiği müddetçe onlara İlâhi bir kılavuz gönderme ve onlan bu 
kılavuza uyup uymama konusunda serbest bırakmayı üzerine aldı. 
Buna mukabil insanlara kendi topluluktan içinde rasûller (elçi) ta¬ 
yin etti ve bu elçilere Hakk ı ve Hikmet'i öğretti. 
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Bu elçilerin görevi doğru yoldan sapan insanları Hak Yol'a davet 
etmek idi. Rasûllerin kendileri de Allah a inanıyor ve O ndan aldıkla¬ 
rı vahye uygun bir hayat yaşıyorlardı. Bu elçiler, çeşitli ülkelerde, çe¬ 
şitli kavimlerden seçildi ve binlerce yıl boyunca binlerce elçi gönde¬ 
rildi. Rasûllerin hepsi aynı dini; Allah'ın birliği ve Ahiret in hak oldu¬ 
ğu inancına dayanan hak dini tebliğ ediyorlardı. Onların hepsi de. 
ilk insan yeryüzüne indirildiğinde kendisine öğretilen hayat düzeni¬ 
nin aynısını öğretiyorlardı. Hepsinin görevi insanları Hidayet kayna¬ 
ğına çağırmak ve onları bir ümmet şeklinde düzenlemekti. Onların 
davetini kabul eden kimseler. İlâhî tebliğ gereği hak dini tesis edip, 
onu her tür saldırılardan korumak üzere bir tek ümmet (toplum) ha¬ 
line geldiler. 

Kendi dönemlerinde bu rasûller tebliğ görevlerini hakkıyla yerine 
getirdiler. Fakat ne yazık ki, topluluklarından çok az kişi onlara 
inandı ve onlara tâbi olup topluluklarına katılanlar bile sonradan 
bozuldular. O kadar ki. bu topluluklardan bazıları tamamen hak 
yoldan aynldı; bazıları da Allah'ın emirlerini tahrif edip, onlan bâtıl 
şeylerle karıştırdılar. 

Daha sonra Alemlerin Rabbi olan Allah, kendisinen önceki pey¬ 
gamberlere verilen görevin aymsını yerine getirmek üzere son pey¬ 
gamber olarak Hz. Muhammed i (s.a) gönderdi. O nun daveti daha 
önceki peygamberlerin dinlerinin bozulmuş bir şeklini izleyenler de 
dahil, tüm insanlığı kapsıyor ve tüm insanlığı Hak Yol'a çağırıyordu. 
Hz. Muhammed (s.a) davetini kabul eden herkesi bir topluluk halin¬ 
de birleştirdi. Bu topluluk da vahye uygun bir hayat tarzı ortaya koy¬ 
du ve doğru yoldan sapan diğer insanları Hidayet e kavuşturmak 
için gücünün son sınırına kadar çaba harcadı. Hz. Muhammed’e 
(s.a) vahyolunan Kur an, işte bu Davet ve Hidayet'ten oluşur. 

Ana Fikir 

Şimdi. Kur an ın mahiyetini anladığımıza göre O nun konusunu, 
ana fikrini, hedef ve gayesini belirlememiz daha kolay olacaktır. 

Kur an ın ele aldığı konu, “insanadır. O, insanı felâha veya helâka 
götüren hayat tarzlarını anlatır. 

Kur an ın metni boyunca vurgulanan ana fikir. Hakk ın açıklan¬ 
ması ve buna dayanan Doğru Yol a davettir. Kur'an, gerçeğin, 
(Hakk ın), Allah'ın, Hz. Adem'i (a.s) halife tayin ettiğinde kendisine 
vahyettiği ve Ondan sonra gönderdiği diğer bütün peygamberlere 
vahyettiği gerçek (Hakk) olduğunu ve bütün peygamberlerin aym 
Doğru Yol u öğrettiklerini bildirir. İnsanlar tarafından bu Hakk'a ay- 
kın olarak, Allah, insan, evren, insanın Allah'la ve diğer yaratıklarla 
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ilişkisi hakkında icat edilen tüm teoriler yanlıştır ve bunlar üzerine 
kurulan hayat tarzı sonuçta inşam hüsrana götürür. 

Vahyin hedef ve gayesi ise. inşam Doğru Yol a çağırmak ve cahilli¬ 
ği nedeniyle kaybettiği veya günahkârlığı nedeniyle yüz çevirdiği Hi¬ 
dayet'i onlara sunmaktır. 

Eğer okuyucu bu üç şeyi zihninde tutarsa, ne bu kitabın üslû¬ 
bunda bir uyumsuzluk, ne konusunun sürekliliğinde, ne de konula¬ 
rı arasında bir kopukluk olmadığım anlayacaktır. Konusu, ana fikri 
v^omacı gözönünde bulundurulduğunda bu kitapta lüzumsuz ve 
anlamsız tek bir nokta yoktur. Baştan sona ele alınan farklı konular, 
ana fikirle öylesine uyum içindedirler ki, onları, farklı renk ve boyut¬ 
larına rağmen aynı kolyenin güzel taşlarına benzetebiliriz. Kur an, 
göklerin, yerin ve insanın yaratılışım anlatırken olsun, evrendeki ya¬ 
ratıklara değinirken veya insanlık tarihinden olaylar aktarırken ol¬ 
sun, aynı hedefi gözetir. Kur an ın amacı Tabiat Bilimleri ni, Tarih'i, 
Felsefeyi, başka bilimleri veya Sanat ı öğretmek değil, insanı Doğru 
Yol a ulaştırmak olduğundan. Kur an bu bilimlerin konulanyla ilgi¬ 
lenmez. O'nun ilgilendiği tek şey gerçeği anlatmak, onunla ilgili yan¬ 
lış anlamaları ortadan kaldırmak, kafalara Hakk ı işlemek, insanları 
kötü davranışlarının sonucu ile uyarmak ve tüm insanlığı Doğru 
Yol a davet etmektir. Aynı zamanda inançların, insanların ve top- 
lumlann amellerinin, metafizikle ilgili tartışmaların vs. kritiği ile de 
ilgilenir. Bu nedenle Kur an, bir şeyi, sadece kendi amaç ve hedefine 
uygun olduğu ölçüde anlatır, belirtir veya o şey hakkında hüküm ve¬ 
rir. Gereksiz ve ilgisiz ayrıntılar üzerinde durmaz ve sözü tekrar tek¬ 
rar bütün konuların çevresinde döndüğü ana fikre, Hakk’a Davet’e 
getirir. Kur an bu bakış açısıyla incelendiğinde, tümünün mantıklı 
olduğu ve tüm kitap boyunca bir konu bütünlüğünün bulunduğu 
görülür. 

Arka-plan 

Nüzul sebeplerini bilmeksizin Kur'an'daki birçok konu tam anla¬ 
mıyla kavranamaz. Belirli bir konuyu açıklığa kavuşturan sosyal, 
tarihsel veya diğer şartlar bilinmelidir. Çünkü Kur'an'm tümü bir 
anda bütün bir kitap olarak İnmemiştir. Allah, daha tebliğ görevinin 
başında neşretmek ve insanları belirli bir hayat nizamına çağırmak 
üzere Hz. Muhammed'e (s.a) Kur'an’m bir kopyasını da vermemiştir. 
Bunun yanısıra Kur an, ana fikir etrafında mantıksal bir düzen için¬ 
de genişletmekten ibaret olan sıradan edebî bir eser değildir; zaten 
bu böyle bir eserin üslûbuna da uymaz. Kur'an, Allah'ın emri ile Al¬ 
lah’ın Rasûlü tarafından başlatılan İslâmî hareketin tebliğine uygun 
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olan kendine özgü bir üslûp kullanır. Bu nedenle Allah, Kuranı çe¬ 
şitli safhalarda, islâmi hareketin gereklerine göre parça parça indir¬ 
miştir. 

Mekkî Sureler 

H;j. Muhammed (s.a) Mekke'deki görevine başlama emri aldığın¬ 
da, Allah kendisine tevdi edilen, emanet edilen büyük görev için, el¬ 
çinin eğitilmesine yönelik emirler gönderdi. Kur'an, aynı zamanda 
Hakikat le ilgili temel bilgileri verdi; insanları bâtıl hayat düzenlerine 
yönelten yanlış anlamaları cevaplandırdı ve onları, ahlâkın temel il¬ 
kelerini kabul etmeye ve insanlığın felah ve refahını sağlayacak tek 
Doğru Yolu benimsemeye çağırdı. 

Bu ilk mesajlar kısa ve yoğun cümlelerdi ve hitap ettikleri toplulu¬ 
ğun dil zevkine uygun olarak akıcı ve etkileyici bir dile sahiptiler. Bu 
ilk ayetlerin edebî üslûbu öylesine etkileyici idi ki, onların tâ kalple¬ 
rine nüfuz etti; o kadar çarpıcı idi ki, güzelliği ve akıcılığı duyanların 
dikkatini çekiyordu. Bu mesajlarda evrensel gerçeklerin anlaülnıa- 
sına rağmen, hitaplar yine de yerel bir havaya bürünmüşlerdi ve hi¬ 
tap ettikleri topluluğun tanıdığı çevreden örnekler, olaylar ve görün¬ 
tülerle destekleniyorlardı. Kalıcı ve etkileyici olmaları için ilk hitap¬ 
lar, o topluluğun tarihine, geleneklerine, âdetlerine, inançlarına, 
ahlâklarına ve kötü davranışlarına değiniyordu. 

Davetin bu ilk safhası üç-dört yıl sürdü ve birkaç iyi kişinin daveti 
kabul edip, geleceğin İslâm toplumunun çekirdeğini oluşturması ile 
sonuçlandı. Fakat Kureyşlilerin çoğunluğu bu davete karşı çıkülar. 
Çünkü cahil kafalarıyla, bu yeni dinin kendi arzu ve isteklerine ve 
babalarının eski gelenek ve dinlerine aykırı düştüğünü düşünüyor¬ 
lardı. Bununla birlikte. Kur an ın daveti Mekke sınırlan dışına taştı 
ve diğer kabilelere de ulaştı. 

Bundan sonra İslâmî tebliğ, dokuz yıl kadar süren ikinci safhası¬ 
na girdi ve eski düzenle yeni din arasında sert bir çatışma başladı. 
Sadece Kureyş değil, onun bütün taraftarlan da bu hareketi sustur¬ 
mak veya en azından bastırmak için bütün imkânlarım kullanmaya 
başladılar. Yanıltıcı propaganda, haksız suçlamalar ye saçma iddia¬ 
larla karşı çıktılar. Vasat insanlan İslâm'dan uzaklaştırmak için 
şüphe ve kuşkular yaydılar. Yabancıların, Hz. Peygamber i (s.a) din¬ 
lemesine engel oldular ve İslâm'ı kabul edenlere htr çeşit işkenceyi 
yaptılar. Müslümanları baskı ve korku altında tulfcftk için, onlan 
sosyal ve ekonomik yönden boykot etü?: Eziyetleri o dereceye ulaş¬ 
tı ki, müminlerin bir kısmı iki kez Habeşistan'a, ofd^*nda da hep bir¬ 
likte Medine'ye hicret etmek zorunda kaldılar. Tüm bu engelleme Ve 
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işkencelere rağmen yeni din yayılmaya devam ediyordu. Mekke'de 
en azından bir üyesi müslüman olmayan tek aile kalmamıştı. Tabiî 
olarak bu da. İslâm düşmanlarının kaygılarını artırıyordu. Kendi 

kardeşlerinin, yeğenlerinin, oğullarının, kızlarının, kız kardeşleri¬ 
nin vs. İslâm'ı kabul ettiklerini, onun samimi bir savunucusu olduk¬ 
larını ve dinlerini savunmak için gerekirse canlarını bile vermeye ha¬ 

zır olduklarım gördüklerinde işkenceleri daha da ağırlaştırdılar. 
Islâmi Hareket, İslâm'ı kabul ettikten sonra birer fazilet örneği 

olan iyi kişileri kendi saflarına çekerek de hız kazanıyordu. Bu ne 

denle, herkes, taraftarlarının karakterini bu denli değiştiren bu ha¬ 
reketin manevî üstünlüğünü kabul etmekten kendini alamıyordu. 

Bu uzun ve şiddetli mücadele boyunca Allah, şartların gerektirdi¬ 
ği şekilde, duyanların düşünce ve davranışlarını değiştiren etkileyici 
mesajlar göndermeye devam etti. Bir taraftan bu mesajlar müslü- 
manlara önemli görevlerini bildiriyor; onlara hep birlikte İslâm top- 

lumunun üyelerini oluşturmaları için gerekli olan bağlılık ve feda¬ 
kârlık ruhunu aşılıyor; ibadet yollarını, yüksek ahlâkı, karakter te¬ 
mizliğini öğretiyor ve onlan gerçek birer İslâm tebliğcisi olarak eğiti¬ 
yordu. Diğer taraftan bu mesajlar, müslümanlan bu dünyada başa¬ 
rı ve Ahiret'te ebedî saadetle müjdeleyerek rahatlatıyor ve cesaret¬ 
lendiriyordu. Bu mesajlar aynı zamanda, müslümanlan tüm güçle¬ 
riyle sabır, sebat ve cesaretle Allah yolunda savaşmaya teşvik et¬ 
mekteydi. Müslümanlar bu soylu amaç uğruna fedakârlık yapma 
ruhunu öyle benimsemişlerdi ki, her türlü belâya katlanmaya ve en 
korkunç düşmana karşı savaşmaya hazırdılar. Bu mesajlar İslâmî 
harekete karşı çıkan ve ilgisiz kalanlara da uyanlar yöneltiyordu. İb¬ 
ret almalan için komşu topluluklann tarihlerinden örnekler verili¬ 

yordu. Aynı zamanda yolculuktan sırasında rastladıklan helâk ol¬ 
muş toplumlara da dikkatleri çekiyordu; bunlar, ders alınması gere¬ 
ken bir örnekti. Onlardan gece ve gündüz, yerde ve gökte gördükleri 
tabiat hadiselerini, Allah'ın birliğini ve Ahiret'in kaçınılmaz olduğu¬ 
mun birer delili olarak gözlemeleri isteniyordu. 

ilk mesajlarda putperestlerin küfrü; Allah'a ortak koşmalan ve 
onların eski geleneklere tapmalan, her akıllı kişinin onlann yanlış 
yolda olduğunu anlayacağı vurgulanarak anlatılır. Bu mesajlar zi¬ 
hinlerde hiç şüphe bırakmayacak bir şekilde, insaniann Allah'tan 

müstağni oldukları ve Ahiret’te hesaba çekilmeyecekleri inancını 
reddeder. Her şüphe çürütülür, her karşı iddiaya cevap verilir, kafa¬ 

larım meşgul eden ve başkalarının kafalarını da karıştırmaya çalış¬ 
tıkları her çapraşık ve anlaşılmayan şey açıklanıp, gözler önüne seri¬ 
lir. Kısacası bu ilk mesajlar, eski âdetlerin cehalete dayandığım ve 
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tamamen anlamsız ve saçma olduğunu ispatlar. Buna paralel olarak 
kâfirler, ahlâksızlıkları, kötü hayat düzenleri, cahiliye âdetleri. 

Hakk ı inkâr etmeleri ve müminlere işkence etmeleri nedeniyle uya¬ 

rılırlar. Bu ilk mesajlar, aynı zamanda evrensel olarak kabul edilen 
ve her zaman vahye dayalı medeniyetin temelini oluşturan ahlâkî ve 
kültürel temel prensipler ortaya koyar. 

Islâm tebliğinin Mekke dönemi boyunca birçok değişiklikler mey¬ 
dana gelmiştir. Bu dönemde Islâm günden güne yayıldı ve O na karşı 
çıkan güç de aynı oranda kuvvetlendi. Zamanla müsİıiman 1ar farklı 
inanç ve hayat düzenine sahip insanlarla karşılaştılar ve bu da yeni 
problemlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu nedenle inen ayetler¬ 
de de çok çeşitli konulara değinilmeye başlandı. İşte bu, ilk inen 

ayetlerle, sonrakiler arasındaki farkı belirleyen noktadır. 
On üç yıl süren Mekke döneminde nazil olan surelerin arka-planı 

işte budur. 

Medenî Sureler 

İslâmî hareket, Mekke'de on üç yıl boyunca karşı çıkışlara göğüs 
gerdikten sonra, Medine'de, Arabistan'ın her tarafından gelen müs- 
lümanlan bir araya toplayıp, güçlü bir birlik haline gelinmesine 

imkân sağlayan yeni bir merkez buldu. Böylece Hz. Peygamber (s.a) 
ve müslümanlar Medine'ye hicret ettiler. 

Artık İslâmî hareket çok farklı bir ortamda üçüncü safhasına baş¬ 

lamış bulunuyordu. İslâm toplumu düzenli bir devlete ve cahiliye 
düzenini savunanlara karşı silahlı bir savaş gücüne sahipti. Hristi- 
yanlar ve Yahudiler bile, Peygamberin izleyicileri olduklannı savun¬ 
malarına rağmen, Islâm ile çatışma halindeydiler. İslâmî hareket ay¬ 
nı zamanda şu veya bu şekilde Islâm saflarına giren münafık “müs- 
lümanlar”la da uğraşmak zorundaydı. Fakat tüm bu engel ve zorluk¬ 
lara rağmen, İslâmî hareket on yıllık bir çatışmanın sonunda tüm 
Arabistan'a boyun eğdirmeyi başarmış ve evrensel mesajmı tüm 

dünyaya duyurabilecek bir konuma gelmişti. 
Bu safhada yavaş yavaş bazı değişiklikler meydana geldiği ve her 

değişme de kendine has problemleri beraberinde getirdiği için, Allah 
her özel durum için Rasûlüne ayetler indirmiştir. Bu nedenle, bu 

ayetlerin bazılarında bir korkutucunun ateşli ifadesi vardır; bazıla¬ 
rında ise bir kanun koyucunun direktifleri yer alır. Bazıları, bir eğiti¬ 
ci, öğretici ve ıslah edicinin metodunu benimser ve toplumu düzen¬ 

leme, devlet kurma, hayatın çeşitli meselelerinde medenî bir ilişki 
geliştirme metodlannı öğretir. Bazıları, İslâm toplumunun himayesi 
altına sığınan kafirler ve münafıklarla ilgili direktifler verir. Bazı bö- 
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lümlerde ise, müslümanlara, kitap ehli ile, savaş halinde olduklan 
güçlerle ve anlaşma yaptıkları müttefikleri ile nasıl bir ilişki içinde 
olmalan gerektiği öğretilir. Bazı ayetler de müminleri, yeryüzünde 

Allah’ın halifeleri olarak görevlerini tam anlamıyla yerine getirebil¬ 
meleri için eğitir, öğretir ve düzenler. Bazılan onlan. Hidayet'e ulaş¬ 
tırmak için emirler verir; zayıflıklanndan ötürü uyarır ve Allah yo¬ 

lunda mallarını ve canlarını feda etmeye teşvik eder. Bazdan, onlara 
zaferde ve yenilgide, zenginlikte ve fakirlikte, savaşta ve banşta uy¬ 
gulanması gereken ahlâki kuralları öğretir. Kısacası bunların hepsi, 
müminleri, Islâm'a davet görevinde Hz. Peygamberin (s.a) varisleri 
olarak bu görevi tam anlamıyla yerine getirebilmeleri konusunda 
eğitmektedir. Daha sonra münafıklar, kitap ehlini, kâfirleri ve müş¬ 
rikleri Islâm’a davet eden veya onlan kalın kafalılıklarından ötürü 
azarlayan, kendileri için hazırlanmış azaba karşı uyaran ve yanlış 
yol üzerinde devam etmelerine hiçbir özür bırakmayacak şekilde on¬ 

lan geçmiş ümmetlerin hayatından ders almamakla suçlayan bö¬ 
lümler gelmektedir. 

On yd boyunca Medine’de nazil olan surelerin arka-planı işte böy- 
leydi. Bundan da anlaşddığı üzere, bu surelerde öne çıkan üslûbun 
Mekke’dekilerden farklı olması gerekiyordu. 

Üslûp 

Yukandaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere Kur an, Islâm da¬ 
vetinin başlangıcı ile aynı anda nazil olmaya başladı ve bu yirmi üç 
yıl sürdü. Kuran ın çeşitli bölümleri, Islâm davetinin çeşitli merha¬ 
lelerindeki çeşitli ihtiyaçlara göre nazil oldu. Bu nedenle böyle bir ki¬ 

tapta, diğer sıradan kitaplar ve din kitaplarındaki gibi bir üslûp bü¬ 
tünlüğü ve ayniliği aranmamalıdır. Kur an ın çeşitli bölümlerinin in¬ 
dirildiği dönemde küçük risaleler halinde yayınlanmak üzere değil, 

ihtiyaca göre apaçık hitabeler halinde sunulmak üzere gönderilmiş 
olduğu ve bu amaca uygun bir şekilde yayıldığı da unutulmamalıdır. 
Bu nedenle, Kuranın, kaleme alınmış bir eserin üslûbuna sahip ol¬ 

maması normaldir. Ayrıca bu hitaplar bir profesörün verdiği dersle¬ 
rin mahiyetinden de farklı olduğu için, doğal olarak üslûbu da bu tür 
derslerden farklıdır. Hz. Peygamber e (s.a) çok özel bir görev verilmiş¬ 

ti ve O hem akla, hem de duygulara hitap etmek zorundaydı. O, göre¬ 
vi sırasında farklı kafa yapışma sahip birçok insanla ilgilenmek, bir¬ 
çok farklı ortama uymak ve çok çeşitli deneyimler yaşamak zorun¬ 

daydı. Böyle bir kimse, bir mesajı yaymak ve harekete öncülük et¬ 
mek için gereken her şeyi yapmalıdır. O, kurulu bir düşünce düzeni¬ 
ni değiştirmek için, insanlara, mesajınm farklı yönlerini sunmak ve 
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düşmanlarının güçlerine karşı koymak için duygulan da uyandır¬ 

mak durumundadır. O aynı zamanda, kendisine uyanlan düzenle¬ 

yip eğitmeli, onlan teşvik edip cesaretlendirmeli, karşı çıkanların id- 

dialanna cevap vermeli, onlann alılâki zayıflıklarını gözler önüne 

sermeli ve buna benzer birçok görevi yerine getirmelidir. İşte bu ne¬ 

denler, tebliğin gerektirdikleriyle uygunluk içindedir. Bu yüzden 

Kur an ın bölümlerinde, bilinen kitaplardaki veya okul derslerindeki 

üslûbu aramak yanlış olur. 

Bu durum aynı zamanda, bazı hususların Kur an da tekrar tekrar 
ele alınışım da açıklar. Bir hareket ve bir davet, belirli bir safhada sa¬ 

dece gerekli olan şeylerin sunulmasını ve gelecek safhalarla ilgili hiç¬ 

bir şey söylenmemesini gerektirir. Bir safha, aylar veya yıllarca sür¬ 

se bile, hareket bu safhada kaldıkça aynı şeylerin tekrar tekrar vur¬ 

gulanmasının nedeni işte budur. Elbette bunlar, tekdüze olmamala¬ 

rı için farklı kelimeler ve çarpıcı olmaları için güzel ve zarif bir dille 

süslenmişlerdir. Bunun yaraşıra hareketi her safhada güçlü kılabÜ- 

mek için, uygun yerlerde temel inanç ve ilkeler tekrarlanmıştır. Bu 

nedenle, hareketin belirli bir safhasında nazil olan sureler farklı keli¬ 

melerle farklı şekillerde de olsa, genellikle aynı konulan ele almakta¬ 

dırlar. Bundan başka Kur an m bütün sureleri temel inanç ilkelerine 

dikkat çeker: Allah'ın birliği. O nun sıfatlan, Ahiret ve hesaba çekil¬ 

me, ceza ve mükâfat, peygamberlik, kitaplara iman vs... Bütün sure¬ 

ler ibadeti, sabn, sebatı, Allah'a inanıp güvenmeyi öğretirler. Çünkü 

bu hususlar hareketin hiçbir safhasında gözden uzak tutulamaz. 

Eğer bu temellerden biri herhangi bir safhada hatta en son safhada 

zayıflasaydı, İslâmî hareket gerçek anlamıyla bir ilerleme kaydede¬ 

mezdi. 

Tertip 

Mekkî ve Medenî sureler arasındaki fark gözönünde bulundurul¬ 

duğunda, Kuranın niçin nüzul.yani indiriliş sırasına göre düzen¬ 

lenmediği sorusu da cevaplandırılmış olur. Bu soru bilhassa önem¬ 

lidir; çünkü bu, İslâm düşmanlan tarafından Kur an hakkında yan¬ 

lış izlenimler uyandırmak ve surelerin şimdiki düzeni hakkında saç¬ 

ma ve basit tahminlerde bulunmak üzere yöneltilmektedir. Onlara 

göre “Hz. Muhammed’e (s.a) uyanlar Kur an ı ne kronoloji, ne de baş¬ 

ka bir şeye dayanan bir düzen içinde neşretmişler ve en uzun surele¬ 

ri baş tarafa koyma yoluna gitmişlerdir...." 

Bu tip zanlar, Kur’an'ın tertibine dayanak teşkil eden hikmetten 

habersiz bir cehalete dayanır. Kur an bütün zamanlara hitap eden 

bir kitap olmasına rağmen, 23 yü boyunca İslâmî hareketin geçtiği 
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çeşitli safhaların gerektirdiklerine göre parça parça indirilmek zo¬ 
rundaydı. Bu nedenle, hareketin derece derece meydana gelen geli¬ 
şimine uygun olarak indiriliş sırasının. Kur an ın tamamlanmasın¬ 

dan sonra uygun olmayacağı açıktır. O halde, değişen şartlara uy¬ 
gun yeni bir düzenleme gerekiyordu. Hareketin ilk safhalarında 
Kur’an, İslâm'dan tamamen habersiz olan kimselere hitap ediyordu 
ve tabii olarak her şeyden önce onlara imanın temel ilkelerini öğret¬ 
mek zorundaydı. Fakat tamamlandıktan sonra Kur'an, çoğunlukla, 

İslâm'ı kabul eden ve kendilerine Hz. Peygamber (s.a) tarafından 
emanet edilen görevi yürütmek üzere bir toplum oluşturan kimse¬ 
lerle ilgilenmeye başladı. Her dönemdeki İslâm toplumlannm ihti¬ 
yaçlarına uygun olması için, tamamlanmış kitabın tertibinin krono¬ 

lojik düzenden farklı olması gerektiği açıktır. Daha sonra Kur'an, her 
şeyden önce müslümanlan, hayatlarını düzene sokma ile ilgili gö¬ 
revleri konusunda da donatmak zorundaydı. Ayrıca onlan, İs¬ 

lâm'dan habersiz olan kişilere Kur'an'ın mesajını iletmek üzere de 
hazırlamalıydı. Devamlı uyanık olmaları için onlara, geçmiş pey¬ 
gamberlerin ümmetleri arasında ortaya çıkan sapıklık ve kötülükle¬ 

ri de hatırlatmalıydı. Bu nedenle “Alâk" ve benzeri Mekkî sureler de¬ 
ğil de. Bakara ve benzeri Medenî sureler Kur'an'ın baş kısımlarına 

yerleştirilmeliydi. 
Bu bağlamda bir şey daha gözönünde bulundurulmalıdır. Birbiri¬ 

ne benzer konulan ele alan surelerin bir araya toplanması fikri de 
Kur'an'ın gayesine aykındır. incelenmesinin herhangi bir anında 
tek yönlülükten kaçınmak ve Islâm'ın tamamım okuyucunun gözle¬ 
ri önüne sermek amacıyla Mekkî sureler Medenî surelerin arasına 
serpiştirilmeli, Mekkî sureleri. Medenî sureler takip etmeli ve hare¬ 
ketin ilk safhalarında nazil olan sureler, sonra nazil olanların ara¬ 

sında serpiştirilmiş olmalıdır. İşte, Kur'an’ın şimdiki düzeninin hik¬ 

meti budur. 
Kur'an’ın surelerinin şu anda bizim elimizdeki şekliyle yapılan sı¬ 

ralaması halifeler tarafından değil, bilâkis, Allah'ın yol gösterdiği şe¬ 
kilde Hz. Peygamber (s.a) tarafından yapılmıştır. Ne zaman bir sure 
nazil olsa Hz. Peygamber (s.a) vahiy kâtiplerini çağırır, kelime kelime 
onu dikte ettirir ve şu surenin, şu sureden önce veya sonraya yerleş¬ 
tirilmesini emrederdi. Aynı şekilde, başlı başına bir sure oluşturma¬ 

yan bir pasaj, bir bölüm veya bir ayet nazil olduğunda onun nereye 
yerleştirileceğini, hangi surenin bütünü olduğunu belirtirdi. Namaz 

sırasında^1 veya başka zamanlarda, bu sıralamaya göre Kuranı 

(♦) Başlangıçta her ne kadar beş vakit namaz farz edilmemiş idiyse de namaz 
farzdı ve İslâmda namazın emredilmediği bir boşluk hiçbir zaman olmamıştır. 
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okur ve ashabına da bu sıralamaya göre ezberleyip okumalannı söy¬ 
lerdi. O halde, Kur'an’ın bugünkü sıralamasının Hz. Rasûl (s.a) tara¬ 
fından, vahyedenin bildirdiği şekilde, tamamlandığı günkü tertiple 
aynı olduğu tesbit edilmiş bir gerçektir. 

Derlenmesi 

Kuranı indiren Allah, O nu sonsuza kadar koruyup muhafaza et¬ 
meyi de üzerine almıştır. 

Ne zaman Kurandan bir bölüm nazil olsa, Hz. Peygamber (s.a) ta¬ 
rafından hemen hurma ağaçlarının yapraklan, ağaç kabuklan veya 
kemikler vs. üzerine yazdınlıyor ve hepsi bir mahfazada saklanıyor¬ 

du. Bunun yanışım ashabdan bazılan, kendileri için Kur'andan ba¬ 
zı bölümleri yazıyorlardı. Aynı zamanda namaz, daha İslâm'ın baş¬ 
langıcından beri farz olduğu için, müminler namaz sırasında oku¬ 
mak üzere bazı bölümleri ezberliyorlardı. 

Hz. Peygamber in (s.a) yaşadığı dönemde birçok sahabe Kur'an'ı 
ezberlemişse de. Kuran, bir kitap halinde derlenmemiş ti. Fakat 
O'nun irtihalinden hemen sonra meydana gelen bir olay bunu zo¬ 

runlu kıldı. Büyük bir isyan başgöstermiş ve bu isyanı bastırmaya 
giden ashabın çoğunluğu öldürülmüştü. Bu şehitler arasında 
Kuranı ezberleyen hafızlar da vardır. Bundan sonra Hz. Ömer (r.a) 
her tür tehlikeye karşı Kur'an'm asıl şeklinin muhafaza edilmesi için 
gereken tedbirlerin alınması gerektiği ve sadece O nu ezberleyenlere 
dayanmanın akıllıca bir iş olmadığı sonucuna vardı. Bu nedenle, 
Kur'an'm tümünün tashih edilmiş bir şekilde toplanmasını teklif et¬ 
ti. Bu adımın atılması gerektiği konusunda, ilk başta Hz. Peygam¬ 
berin (s.a) yapmadığı bir işi yapmakta tereddüt gösteren Hz. Ebu 
Bekir'i (r.a) ikna etmeye çalıştı. Bir müddet tartıştıktan sonra Hz. 
Ebu Bekir (r.a) bunu kabul etti ve bu görevi Hz. Zeyd İbn Sabit e (r.a) 
verdi. O da, Hz. Ebu Bekir (r.a) gibi aynı nedenle bu işte tereddüt etti; 
fakat sonunda, bu tarihî işi üzerine almayı kabul etti. 

O, bu işe en uygun kimse idi. Hz. Peygamber e (s.a) uzun zaman 
kâtiplik yapmıştı ve Kur'an'ı doğrudan Ondan öğrenen sahabîler- 

den biriydi. Bundan sonra Hz. Peygamber in (s.a) geride bıraktığı ve 
bazı sahabüerde bulunan yazılı kısımlar toplandı.^ Kur an ın tümü¬ 
nü veya bir kısmını ezberleyen sahabelerin de yardımlarıyla bu yazılı 

(•) Sahih hadislerden öğrendiğimize göre, ashabdan bazılan, Hz. Peygamberin (s.a) 
yaşadığı dönemde Kur'an’ı veya bazı bölümlerini yazılı şekle sokmuşlardı. Bu¬ 
nunla ilgili olarak özellikle Hz. Osman, Hz: Ali, Hz. Abdullah b. Mes ud, Hz. Ab¬ 
dullah bin Amr bin As, Hz. Huzeyfe’nin azatlısı Hz. Salim, Hz. Muaz bin Cebel, Hz. 
Zeyd bin Sabit. Hz. Ubey bin Kah. Hz. Ebu Zeyd Kays bin es-Sek in (Allah hepsin¬ 
den razı olsun) adlan zikredilir. 
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bölümler tashih amacıyla birbirleriyle kelime kelime karşılaştırıldı. 
Hz. Zeyd (r.a) üç kaynak birbirine muvafık olmadıkça hiçbir şeyi 
kendi nüshasına almadı. Bu şekilde tashih edilmiş, doğruluğuna 

güvenilen ve tam bir nüsha dedenmiş oldu. Kuranın bu tashih edil¬ 
miş nüshası Hz. Hafsa'nın -Hz. Ömer'in kızı ve Hz. Peygamber’in 
(s.a) hanımlarından biri- evine kondu ve nüsha kopya etmek isteyen 
veya kendi elindeki nüshayı kontrol etmek isteyenlerin bu nüshaya 

başvurabilecekleri söylendi. 
Surelerin sıralanması konusunda Hz. Zcyd (r.a) Hz. Peygamberin 

(s.a) usulünü takip etti. Çünkü. O nun başka bir yol takip etmesi ve¬ 
ya edebilmesi imkansızdı. O, yaptığı her işte Hz. Peygamber (s.a)'e 
uyma konusunda o kadar dikkatli idi ki, Hz. Peygamber in (s.a) ya¬ 
şadığı dönemde böyle bir şey yapılmadığı için Kur an ın derlenmesi 
konusunda bile tereddüt etmişti. Bu nedenle. Kur an daki surelerin 
sıralamasının Hz. Peygamber in (s.a) irtihalinden sonra yapıldığını 
düşünmek yanlıştır. Aynı şekilde. Kur an ı ezberleyen sahabîler de 
bunu mutlaka belli bir düzene göre yapmışlardı ve bu da Hz. Pey- 
gamber in (s.a) uyguladığı ve öğrettiği düzen ve sıralamadan başkası 

olamaz. 
imam Mâlik der ki: “ Kur an, sahabîlerin Hz. Peygaber'den (s.a) 

duydukları şekilde düzenlenmiştir.” Bunun yanısıra Kur an birçok 
yerde kendisinden bir kitap olarak bahseder. Söz gelimi, Mekke'de 
ilk dönemlerde indirilen bir sure olan Müzemmil Suresi nde Allah, 
Peygamberi ne (s.a) şöyle emreden "... Kur an ı belli bir düzen içinde 
oku." (Müzemmil: 4) Bu da Kuran in daha vahiy başlangıcında bir 
kitap olmak üzere indirildiğini gösterir. Elbette bir kitabın da belirli 
bir düzen takip etmesi gerekir. 

Lehçe Farkı 

Arapça tüm Arabistan'ın ortak dili olmasına rağmen, çeşitli kabile 
ve bölgelerde lehçe farklarına da rastlanıyordu. 

Bilinen nedenlerden dolayı Kur an, Mekkeli Kureyşlilerin lehçesi 
ile indirildi. Bununla birlikte ilk önceleri, Arabistan'ın farklı bölgele¬ 
rinde yaşayan Arapların, anlamada kolaylık olsun diye, Kur an ı 
kendi lehçeleri ile okumalarına izin verildi. Fakat bu, anlam olarak 
herhangi bir değişikliğe neden olmuyordu. Ama İslâm Arabistan sı¬ 
nırlan dışına yayılıp, Araplar. Arap olmayan müslümanlarla ilişkiye 
geçince, Arap dili de bu yeni ortamdan etkilenmeye başladı. Bu ne¬ 
denle Kur an ın farklı lehçelerinin, birçok yanlış anlamalara ve farklı 
lehçelere sahip kişiler arasında anlaşmazlıklara sebep olabileceğin¬ 
den korkuldu. Hatta, herkes birbirini Kur an ı değiştirmekle suçla- 
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maya da başlayabilirdi. Ayrıca Kur an ın saf ve berrak Arapçasının 
Arap olmayan müslümanlarla temasa geçen Araplar tarafından bo¬ 
zulma tehlikesi de vardı. Bu nedenle Hz. Osman (r.a) halifeliği döne¬ 

minde, Hz.Peygamber in (s.a) diğer sahabîleriyle de istişare ederek, 
bütün İslâm dünyasında Kuran'm tek bir kopyasının, Hz. Ebu Bekir 
(r.a) tarafından derlenen ve tashih edilen nüshasının kullanılması 

gerektiğine ve diğer tüm lehçelerin yok edilmesine karar verdi, ileri¬ 
de herhangi bir karışıklık ve yanlış anlama olmasını önlemek ama¬ 
cıyla diğer bütün kopyalan yaktırdı, örneğin, ashabdan bazıları 

kendi nüshalarına açıklayıcı notlar ve yorumlar eklemişlerdi; bu da 
Kur'an’ın asıl metni ile kanşabilirdi. O dönemde böyle bir şeyin 
imkânsız olmasına rağmen, gelecekte herhangi bir karışıklığa mey¬ 

dan vermemek ve Kur an ı mümkün olan herhangi bir değişiklikten 
korumak için bu tür önleyici bir faaliyete başvurulmuştur. 

Şu anda dünyanın her tarafında okunan Kur an, Hz. Ebu Bekir'in 
(r.a) emri ile derlenen nüshasımn, Hz. Osman (r.a) tarafından resmi 
bir emirle farklı bölgelere gönderilen nüshaların bir kopyasıdır. Bu¬ 
gün bile, dünyanın çeşitli bölgelerindeki büyük kütüphanelerde çok 
eski nüshalar bulunmaktadır. Eğer Kur an ın her tür değiştirme ve 
tahriften korunduğu konusunda şüphe duyan bir kimse varsa. 
Kur an in herhangi bir kopyasını bu nüshalardan biriyle karşılaştı 
np, kendi kendini ikna edebilir. Bundan başka, eğer bir kimse Batı 
Afrika'da, Cezayir'deki bir kitapçıdan bir Kur'an nüshası alsa ve bu¬ 
nu, örneğin. Doğu da, Cava'dan aldığı diğer bir nüsha ile karşılaştır- 
sa ikisinin birbiri ile ve Hz. Osman (r.a) döneminde çoğaltılan nüsha¬ 
larla aynı olduğunu görecektir. Eğer bundan sonra da hâlâ şüphe 
duyan varsa, ona dünyanın herhangi bir yerinden Kur'an nüshası 

alıp. Kur an ı ezbere bilen bir kişinin hafızası ile kelimesi kelimesine 
karşılaştırması tavsiye edilir. Böyle bir kimse de, okunan metnin, 
yazılı metne kelimesi kelimesine uyduğunu görecektir. Bu, bugün 
okunan Kuranın Hz. Muhammed in (s.a) dünyaya sunduğu 
Kur an ın aynısı olduğunun açık ve karşı konulamaz bir ispatıdır. 
Yoldan çıkmış biri Onun Allah'tan geldiği konusunda şüphe duya¬ 

bilir; fakat hiç kimse O nun her tür ekleme, eksiltme ve değiştirme¬ 
den uzak olduğu, sahihliği ve doğruluğu konusunda en ufak bir 
şüphe bile duyamaz. Çünkü tüm insanlık tarihinde, bu Kur an ın, 

Hz. Peygamber (s.a) tarafından insanlığa sunulan Kur an ın aynı ol¬ 
ması gerçeği kadar sahih bir şey yoktur. Aksi halde bu, tarihte Roma 
İmparatorluğunun bir zamanlar Hindistan'da Moğol hakimiyetinin 
ya da Napolyon diye bir hükümdarın mevcudiyetini inkar etmek ka¬ 
dar cahilce bir iddiadan başka bir şey olarak anlaşılamaz. 
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Şimdi de. Kur an ın farklı okunuşlarını ele alalım. Çünkü bunlar 
da birtakım yanlış anlamalara neden olmuşlardır. Aşağıdaki nokta¬ 
lar bizi bu farklı okunuşların mahiyeti hakkında aydınlatacaktır. 

1) Hz. Peygamber (s.a) döneminde O nun katipleri tarafından kul¬ 
lanılan Arapça yazıda ne harekeler (sesli okuma işaretleri), ne de 
noktalar vardı. Hz. Ebu Bekir'in (r.a) halifeliği sırasında Hz. Zeyd 

(r.a) tarafından derlenen ve Hz. Osman (r.a) tarafından farklı bölgele¬ 
re dağıtılan nüshalar için de aynı şey söz konusuydu. 

2) Her ne kadar Kur'an'ın tashihi yazılı şekilde yapılmışsa da, 
O'nun tebliği, okuma-yazmanın yaygın olmayışı ve kâğıt azlığı nede¬ 
niyle ağızdan yapılıyordu. Gerçi okuma-yazma bilen Araplar metni 
çözmekte pek zorluk çekmiyorlardı. Kur’an'ı Hz. Peygamber in (s.a) 
ve O nun ashabının ağzından öğrenen ve ezberleyen binlerce kimse 
vardı. Bunlar Kur'an'ı Hz. Peygamber den (s.a) ve ashabından öğren¬ 
dikleri şekilde başkalarına da öğretiyorlardı. 

3) Hz. Osman (r.a) İslâm'ın çeşitli merkezlerine sadece tashih edil¬ 
miş bir Kur an nüshası göndermekle kalmadı; onunla birlikte Hz. 
Peygamberin (s.a) öğrettiği doğru okuma şeklini muhafaza edebil¬ 
mesi için bir de Kaarigönderdi. 

4) Zamanla Kur'an'ın doğru okunmasını muhafaza edebilmek 
için, yazıya hareke konmasına ihtiyaç duyuldu. Bunun üzerine Bas¬ 

ra Valisi (H. 45'den 53'e kadar) Hz. Zeyd'in (r.a) emri ile sesli okuma 
için işaretler kondu. Daha sonra, Abdül-Melik'in saltanatı (H. 65-85) 
döneminde Haccac bin Yusuf, sesli okumaya yarayan harekelerle 
birbirine benzeyen harfleri ayırmaya yarayan noktalar için farklı işa¬ 
ret ve semboller belirlemek üzere bir grup alimi görevlendirdi. O za¬ 
man belirlenen işaretler bugüne kadar kullanılagelmiştir. 

Yukarıdaki tarihî gerçeklerden anlaşılacağı üzere Kur'an'ın 
okunması (ufak bazı değişikliklerle birlikte) Hz. Peygamber in (s.a) 
uyguladığı ve öğrettiği kıraatin aynısıdır. Bütün alimler ve Kurra(**^ 
sadece aşağıdaki şartlara uyan okumanın sahih olacağı konusunda 
görüş birliği içindedirler a) Okuma, Hz. Osman'ın (r.a) dağıttığı nüs¬ 

hanın metnine tamamen uymalıdır, b) Arapça'nın lehçesine, grame¬ 
rine, üslûbuna ve deyimlerine uymalıdır ve her şeyin ötesinde: c) 
Okunan metin kesintisiz bir isnad zinciriyle Hz. Peygamber'e (s.a) 
ulaşmalıdır. Bu neden Kur'an kıraatinde sadece birkaç farklı tarz 
vardır ve bunlar anlam bak urundan birbirine zıt değil, aksine anlam 
ve kapsamı genişletecek niteliktedirler. O halde, Hz. Peygamber’in 
(s.a) bu farklı şekildeki okumaları kendisinin de yaptığında şüphe 

• Kaari: Kur an ı doğru okuma konusunda eğitilmiş kişidir. 
“ Kurra: Kaari'nin çoğuludur. 
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yoktur. Bu değişiklikler, anlamı daha kapsamlı ve anlaşılır kılmak¬ 
tadır. 

örneğin. Fatiha suresinin 3. ayetinin ve Maide suresinin 6. ayeti¬ 
nin iki sahih kıraatini ele alalım. Fatiha nın 3. ayetinin bir tür oku¬ 

nuşu, yani ( 4UU ) “Din gününün sahibi" anlamına gelin di¬ 

ğer okunuşu, yani: ( w*i'1 41u ) ise: “din gününün hükümdarı" 

anlamına gelir. Bu iki farklı okunuşun, ayetin anlamını daha da 
açıklığa kavuşturduğu görülmektedir. Maide’ı 
okunuşu: ( .... ı^Liıi ) “Yüzlerinizi 3 

'nin 6. ayetinin bir 
. , .JJ r , -yıkayın... ve ayak¬ 

larınızı da (yıkayın)” anlamına gelir. İkinci tür okunuşu ise 
1 >( ••• “Yüzlerinizi yıkayın, başlan- 

nızı meshedin ve ayaklarınızı da (meshedin)” anlamına gelir. İkinci 
tür okunuş, bir önceki abdestte ayakların yıkanmasından sonra 

mest giyildiğinde. ıslak ellerle mestler üzerine mesh edilmesini 
mümkün kılar. Bu izin, seferde 72 saat, sefer dışında 24 saatlik bir 
süre için geçerlidir. Bu iki örnekte de. farklı kıraatin asılda hiçbir de¬ 
ğişikliğe neden olmadığı görülmektedir. Aksine farklı kıraat.’ anlamı 
daha geniş kapsamlı kılmaktadır. Aynı şey diğer farklı okunuşlar 
için de geçerlidir. 

Evrensellik 

Herkes. Kur an'ın tüm insanlığı hidayete ulaştırmakla görevli ol¬ 
duğu iddiası taşıdığım bilir. Fakat Kur'an, okunduğunda. O nun na¬ 
zil olduğu dönemdeki Arap toplumuna hitap ettiği görülür. Bazı yer¬ 
lerde diğer insanlara ve genelde tüm insanlığa hitap ediyorsa da. ço¬ 
ğunlukla Arapların ilgisini çeken ve onların çevresiyle, tarihiyle ve 
gelenekleriyle ilgili konulan ele alır. Bu. tabii olarak şöyle bir soruya 
neden olur: Tüm insanlığın hidayeti için indirilmiş olmasına rağ¬ 

men. Kur an, nazil olduğu dönemin yerel ve ulusal unsurlanna ne¬ 
den bu kadar çok yer verir? Bunun hikmetini anlamayan kimseler, 

şöyle bir iddiaya koyulurlar: Kur'an. gerçekte o dönemin Araplannı 
ıslah etmek amacıyla indirilmiştir: fakat sonralan. nasıl olduysa. 
O nun bütün insanlık ve bütün zamanlar için indirildiği iddia edil¬ 
meye başlandı. 

Eğer bunu söyleyen kişi, sadece karşı çıkmış olmak için karşı çık¬ 
mıyor ve meselenin aslım öğrenmek istiyorsa, onâ Kur an ı okuması¬ 

nı ve bu şüpheye neden olan noktalan işaretlemesini tavsiye ederim. 
Daha sonra orada, sadece o dönemin Araplannı kasteden herhangi 
bir fikir, ilke veya görüş varsa onlan belirlemelidir. Evrensel uygula- 
maya uygun olmayan ve sadece o dönem Ara plan için geçerli olan 
ahla1'! prensip, kanun veya düzenlemeleri belirli bir topluluğun şirk 
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dolu inançlarım reddedip kötü geleneklerini ortadan kaldırması ve 
Allah'ın birliği ile ilgili burhanları (kesin deliller) onların çevresinde¬ 
ki nesnelere dayandırması, bu davetin sadece yerel ve geçici olduğu 
fikrine bir destek teşkil etmez. Meseleyi yakından incelemeli ve 
Kuranın Arabistan'ın putperest halkı için söylediklerinin, her dö¬ 
nem ve her yer için geçerli olup olmadığına, aym burhanları her dö¬ 

nem ve her yerdeki putperestliğe karşı çıkmak için kullanıp kullana¬ 
mayacağımıza ve Kur'an'ın Allah'ın birliği ile ilgili öne sürdüğü bur¬ 
hanları. bazı ufak değişikliklerle her zaman ve her yerde kullanıp 
kullanamayacağımıza karar vermeliyiz. Eğer bu sorulara verilen ce¬ 
vap olumlu ise, o zaman böyle evrensel bir vahyin belli bir dönemde, 
belli bir topluluğa hitap ettiğinden ötürü, yerel veya geçici olarak ka¬ 

bul edilmesi için hiçbir sebep yoktur. Dünyada, başından sonuna 
kadar hiçbir somut örneğe ve özel duruma yer vermeksizin her şeyi 
soyut bir şekilde ele alan hiçbir felsefe, hayat düzeni veya din yoktur. 

Çünkü sadece soyut planda bir hayat tarzı ve modeli kurmak im¬ 
kânsızdır. Bunun farz-ı muhal, mümkün olduğunu kabul etsek bile, 
böyle bir sistem daima kâğıt üstünde bir teori olarak kalır ve hiçbir 

zaman pratiğe yansımaz. 
Bunun yanısıra, sonunda uluslararası plana yansıyacak olan bir 

ideolojik hareketin daha işin başmda uluslararası bir seviyeden baş¬ 

laması ne gerekli, ne de yararlı olur. Buna başlamanın en doğru yo¬ 
lu, hareketi, doğduğu ülkede başlatmak ve istenilen hayat nizamı¬ 
nın temelini oluşturacak olan ana ilkeleri ve öğretileri sunmak olma¬ 
lıdır. Daha sonra hareketin temsilcileri, bu ilke ve öğretileri, ortak 
dil, alışkanlık ve geleneklere sahip olduklan insanların kafalarına 
işlemelidirler. İşte önce bu ilkeleri, kendi ülkelerinde uygulamalı, 

mutlu ve başarılı bir hayat sistemi sergileyerek bu ilkelerin değerini 
ispat etmelidirler. Tabiî olarak bu, diğer ulusları da etkileyecek ve 
onlardan akıllı olanlar, bu hareketi kavrayıp, kendi ülkelerinde de 
başlatacaklardır. O halde belirli bir ideolojik sistem, sadece ilk önce 

belirli bir kavme sunulduğu ve belirli bir topluluğa hitap ettiği için 
ulusal olamaz. Bu vesileyle belirtelim ki, ulusal bir sistemi uluslara¬ 
rası olanından ve sürekli bir sistemi geçici olandan ayıran nokta şu¬ 
dur: Ulusal bir sistem, ya diğer uluslardan üstün olduğunu iddia 
eder ve bu üstünlüğü sağlamaya çalışır ya da özellikleri nedeniyle 

başka uluslara uygulanamayan ilke ve öğretiler sunar. Diğer taraf¬ 
tan uluslararası bir sistem, tüm insanlara eşit statü ve hak verir, ay¬ 
rıca, her yer ve zamanda uygulanabilecek ilkeler ortaya koyar. Oysa, 
geçici bir sistemin ilkeleri, belli bir zaman sonra uygulanamaz hale 
gelir. Ebedî bir sistemin ilkeleri ise her dönemde uygulanmaya mü- 
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saittir. Kur an ı yukarıda belirtilen noktalar ışığında inceleyen kim¬ 
se, O'nun öğretilerinin evrensellik özelliğine sahip olduğu sonucuna 
varacaktır. 

Tam Bir Düstur 

Zihinde karışıklık doğuran başka bir husus da, Kur’an'ın tam bir 
hayat düsturu olması konusudur. Kur an ı okuyan kimse, O nda 
sosyal, kültürel, politik, ekonomik vs. problemlerle ilgili ayrıntılı ka¬ 
nun ve düzenlemelere rastlayamaz. Ru nedenle bir kimse, Kur'an'da 
kitabın kendisinin de çok önem verdiği namaz ve zekâtla bile ilgili ay¬ 
rıntılı düzenlemeler olmadığını görünce şaşkınlığa düşmektedir. Sı¬ 

radan bir okuyucunun, bu kitabın tam bir düstur olarak adlandırıl¬ 
dığını anlayamamasının nedeni işte budur. Bu yanlış anlamanın ne¬ 
deni, karşı çıkan kişinin Allah’ın sadece kitap göndermekle kalma¬ 
yıp, O nun öğretilerini pratikte uygulayarak sunan bir Rasûl de gön¬ 
derdiği gerçeğini gözden uzak tutmasıdır. Bu konuyu açıklığa ka¬ 
vuşturmak için, bir binanın yapımını örnek olarak ele alabiliriz. Eğer 

sadece binanın bir planı hazırlanmış ve inşaatı yaptırıp yönetecek 
bir mühendis görevlendirilmemişse, ancak o zaman, tüm aynntılara 
yer verilmelidir. Fakat eğer planla birlikte inşaatı yapmak için bir de 

mühendis görevlendirilmişse, o zaman ayrıntılı bir plana gerek yok¬ 
tur. Bu durumda, istenilen özelliklerin, anahatlanyla belirtildiği bir 
plan yeterlidir. Bu nedenle böyle bir plana eksik diyerek kusur bul¬ 
mak yanlış olur. Allah Kur anla birlikte Rasûlünü de gönderdiği için 
Kur'an'da sadece temel ilkeleri ve önemli direktifleri vurgulamış ve 
aynntılara yer vermemiştir. O halde Kuran’m asıl fonksiyonu, İslâm 
dininin entellektüel ve ahlâkî temelini açıkça ortaya koyup bunlan 

örneklerle güçlendirmek ve kalplere işlemektir. İslâmî hayat tarzı¬ 
nın uygulamaya ait yönü söz konusu olduğunda ise, Kur’an, ancak 

hayatın her yönü ile ilgili sınır ve hadleri belirler ve ayrıntılı kanun ve 
düzenlemelere koyulmaz. Bunun yanısıra bazı önemli yerlerde, par¬ 

çaların, Allah'ın dilediğine uygun bir biçimde nasıl birleştirileceğini 

öğreten kılavuzlar, yol işaretleri yerleştirir. İslâmî hayat düzenini K3- 
tap'taki düsturlara uygun bir şekilde pratiğe aktarma görevi, özel 
olarak birey için, toplum için ve İslâm devleti için. Kur an ilkelerine 
uygun bir hayat tarzı kurmak üzere gönderilen Hz. Peygamber e (s. a) 
verilmiştir. O halde Kur an, Hz. Peygamber in (s.a) sünneti ile birlikte 
alındığı ölçüde eksiksiz bir hayat düsturudur. 

Zihinleri meşgul eden diğer bir sorun da, Kur an m tefsirindeki 
farklı eğilimlerdir. Kur’an, bir taraftan Allah'ın kitabında ayrılıklar 
çıkaran ve dinde bölücülük yapanları sert bir dille eleştirirken, diğer 
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taraftan Kur an ın o kadar farklı yorumlan yapılmaktadır ki, hemen 
hemen hiçbir emir hakkında ortak bir yorum yoktur. Sadece, sonra¬ 
ki dönemlerin alimleri birbirinden farklı düşünmekle kalmıyor; fa¬ 
kat, Hz. Peygamberin (s.a) ashabını ve onlara tâbi olanlan da içeren 
selef alimleri arasında da emir ve yasaklann her ayrıntısında görüş 
birliği olmadığı görülüyor. O halde bütün bu kimseler, Kuranda te¬ 
vil yapmakla suçlanan kimselere dahil midirler? Öyle değilse, şu 
halde hangi görüş aynlıklan Kur an da yasaklanmıştır? 

Bu problem çok geniş kapsamlıdır ve bu sorunu aynntılanyla tar¬ 
tışmanın yeri de burası değildir. Burada şunlan söylemek yeterlidir: 
Kur an, İslâm'ın temel ilkelerinde anlaşma olduğu ve farklı fikirlere 
sahip olanlar İslâm toplumunun sınırları içinde kaldıkları sürece, 

direktifleri hakkında yapılan sağlıklı yorum farklılıklarına izin ver¬ 
miştir. Kur an, kendine tapınma ve sahtekârlıktan kaynaklanan ve 
kavga ve bölücülüğe neden olan farklılık ye ihtilâfları yasaklar. Bu 

iki tür ihtilâfın ne yapılan ne de sonuçlan birbirine benzemediği için 
aynı katagoride ele alınmamalıdırlar. Birinci tür ihtilâf ilerleme için 
gereklidir ve hayata canlılık verir. Bu nedenle akıllı ve düşünen üye¬ 

lere sahip her toplum bunu teşvik etmelidir. O nun varlığı hayat işa¬ 
retidir ve sadece aptal üyelere sahip olmak isteyen bir toplum onu 
yasaklar. İkinci tür ihtilâf ise, herkesin bildiği gibi, kendisini körük¬ 
leyen toplumu parçalar. Bu nedenle, bu tür ihtilâfın bir toplumda 
bulunması sağlık işareti değil, bir hastalık habercisidir ve hiçbir za¬ 

man iyi sonuçlar doğurmaz. 
Bu iki tür ihtilâf aşağıdaki şekilde açıklanabilir: 
Sadece Allah ve Rasûlünün itaate lâyık olduğu ve tüm kanun ve 

direktifleri belirlemede Kur an ın ve sünnet in nihâî otorite olduğu 

konusunda aynı görüşü paylaşan iki âlim veya fakih olduğunu far- 
zedin. Bu noktada birleştikten sonra bunlar, kendi görüşlerinin 
İslâmî ve gayri İslâmî olanı belirlemede kıstas olduğunu savunmak- 
sızın ve böyle bir görüş ayrılığı nedeniyle birbirlerini İslâm sınırlan 
dışında olmakla suçlamaksızın, bazı ayrıntılarda veya bazı kararlar¬ 

da farklı görüşlere sahip olabilirler. Görüşlerini destekleyen deliller 
sunup, karan halka veya eğer hukuki bir mesele ise, mahkemeye ve¬ 
ya toplumun yargı organına sunarlar. Bundan sonra, ya iki taraftan 
biri kabul ediİir veya her ikisi de kabul edilir. Fakat İslâm'ın temel il¬ 

kelerinde ve yeni toplum yapısına götüren meselelerde hiçbir deği¬ 
şiklik yapılamayacağına da dikkat edilmelidir, örneğin, bir âlim, bir 
hâkim, imam veya bir velinin (Allah ve Rasûlünün temel ilke olarak 
belirlemedikleri) bir meselede bir fikir oluşturup, bu fikri İslâm'ın te¬ 
mel ilkelerinden biri olarak ilân etmesi, bu görüşe karşı çıkanlan 
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İslâm sınırlan dışında sayması ve kendine uyanlarla birlikte bir top¬ 
luluk kurup şöyle demesi yanlıştır: “Gerçek İslâm toplumu budur ve 
bunun dışındakiler Cehennem'liklerdir. Bu nedenle eğer müslü- 

mansanız bu topluluğa katılın, aksi takdirde müslüman sayılmazsı¬ 
nız. ” Kuranın yasakladığı ihtilâf türü işte budur. Birinci tür ihtilâfa 
Hz. Peygamberin (s.a) kendi döneminde de rastlanmıştır. Hz. Pey¬ 
gamber (s.a) sadece bu tür ihtilâfa izin vermekle kalmamış, aynı za¬ 

manda onu teşvik de etmiştir. Çünkü bu, toplumda düşünen ve 
araştıran akıllı insanlar olduğunu gösteren bir sağlık işaretidir. Bu 
aynı zamanda, toplumdaki akıllı kimselerin İslâm'la ve öğretileriyle 
ilgilendiklerinin, hayatla ilgili sorunlara İslâm dışında değil, 

Islâm'dan çözümler bulmaya çalıştıklarının göstergesidir. Ayrıca 

bu, toplumun ilkelerde birleşmiş olmasına rağmen, ictihad kapıları¬ 
nın devamlı açık kalması için, düşünürlerine belli sınırlar içinde 
araştırma özgürlüğü verdiği altın kurala delâlet eder. 

Kur'an'ı İncelemekle İlgili Tavsiyeler: 

En son olarak. Kur an ı incelemekle ilgili birkaç tavsiye sunuyo¬ 
ruz: 

Çok farklı kişiler, farklı amaçlarla Kur an a yaklaşüklan için, bü¬ 
tün herkesin ihtiyacına cevap verecek genel-geçer bir Kuran okuma 
tavsiyesi sunmak imkânsızdır. Fakat ben, sadece Kur an ı anlamak 
ve insanı problemlerinin çözümünde O nu rehber edinmek isteyen 
kimselerle ilgileniyorum. Bu nedenle onların ihtiyaçlarını karşılaya¬ 
cak ve zorluklarını ortadan kaldıracak bir takım tavsiyeler ve öneri¬ 
ler sunuyorum. 

Kur'an'ı anlamanın birinci şartı. O nu açık ve tarafsız kafa ile oku¬ 
maktır. Kuranın vahiy olduğuna inansın ya da inanmasın, bir kim¬ 
se mümkün olduğu kadar. O nun lehinde veya aleyhinde sahip oldu¬ 

ğu önyargıların tümünden zihnini temizlemeli, önceden edindiği 
tüm fikirleri yok etmeli ve bundan sonra sadece anlamak amacıyla 

O na yaklaşmalıdır. Kendi önyargıları ile Kur'an'a yaklaşan kimse¬ 
ler, satırlar arasında kendi düşüncelerini okurlar ve bu nedenle 
Kur an ın iletmek istediği mesajı kavrayamazlar. Bu tür bir incele¬ 
menin diğer kitaplar için de verimsiz olacağı açıktır; fakat, Kur an 

sözkonusu olduğunda daha da verimsiz hale gelir. 
Gözönünde bulundurulması gereken bir nokta daha vardır: Eğer 

bir kimse, Kur'an'ın içeriği hakkında şöyle-böyle bir fikre sahip ol¬ 
mak istiyorsa, o zaman bir kez okumak yeterlidir. Fakat eğer kişi, 
O nu derinlemesine anlamak istiyorsa, bir çok kez ve her seferinde 
başka bir bakış açısıyla okumalıdır. Kur'an'ı iyice incelemek isteyen 
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kimseler, her şeyden önce, O nun ortaya koyduğu hayat tarzını anla¬ 
yabilmek için tüm Kur an ı en az iki kez okumalıdırlar. Böyle bir kim¬ 
se Kur'an'ı okurken O nun temel ilkelerini ve bu ilkeler üzerinde kur¬ 

mak istediği hayat tarzını da kavramaya çalışmalıdır. Bu Ön çalışma 
sırasında zihninde bazı sorular belirirse bunlan not etmek ve oku¬ 
maya devam etmelidir. Çünkü bunlara Kur an ın diğer bölümlerinde 
cevap bulması mümkündür. Eğer bu sorulara cevap bulursa, bun¬ 
ları da sorularla birlikte not etmelidir. Fakat eğer ilk okuyuşta zih¬ 
ninde beliren sorulara cevap bulamazsa, sabırla ikinci kez okumalı¬ 
dır. Kendi tecrübeme dayanarak diyebilirim ki. ikinci kez okuyuşta 
hemen hemen hiç cevaplandırılmamış soru kalmaz. 

Bu şekilde Kur an hakkında genel bir kanıya vardıktan sonra ay¬ 
rıntılı bir incelemeye başlanıp, öğretilerinin farklı yönleri hakkında 
notlar alınabilir. Örneğin, O nun hangi hayat şeklini tasvip edip, 
hangisini kötülediği not edilebilir. İyi ve kötü insanın özellikleri yan 
yana sıralanmalıdır ki, iki tür davranış kalıbı da aynı anda insanın 

gözünde canlanabilsin. Aynı şekilde, insanı kurtuluş ve başarıya gö¬ 
türen şeylerle, başansızlık ve hezimete görüren şeyler yanyana sıra¬ 

lanmalıdır. Buna benzer bir şekilde Kur an ın, iman, ahlâk, ibadet¬ 
ler, yükümlülükler, medeniyet, kültür, ekonomi, siyaset, hukuk, 
sosyal sistem, savaş, banş ve diğer İnsanî meselelerle ilgili öğretileri 

ayrı başlıklar altında toplanmalıdır. Bu notlar öğretilerin her yönü¬ 
nü ele alacak bir şekilde bütünleştirilmeli, sonra da tam bir hayat 
tarzı oluşturacak şekilde bir araya getirilmelidir. 

Eğer bir kimse, herhangi insanı bir problemin Kur an da nasıl çö¬ 

zümlendiğini öğrenmek istiyorsa, ilk önce klâsik olsun, modem ol¬ 
sun, bu meseleyle ilgili tüm literatürü incelemeli ve temel meseleleri 

not etmelidir. Bu meseleyle ilgili o zamana dek yapılmış araştırma¬ 
lardan da yararlanmalıdır. Daha sonra bu kitap ve araştırmalarda 
ele alman meselelere cevap bulmak amacıyla Kur an ı incelemelidir. 
Kendi tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki, bir kimse herhan¬ 

gi bir probleme çözüm bulmak amacıyla Kur an a yaklaştığında, bu 
çözümü daha önceden ummadığı ve atlayıp geçtiği ayetlerde bile bu¬ 
labilecektir. 

"Tcfhimu'l Kur'an"ın her pragrafımn bir tek ünite imiş gibi ince¬ 

lenmesi tavsiye edilir. Kur an, ilk önce bazı tercümeler, sonra da 
"Tefhimu'l Kur’an" yardımıyla Arapça metinden incelenmelidir. İşte 

o zaman, Allah’ın lütfü ile. Kuranın anlamlan kişiye apaçık olacak¬ 
tır. 

Fakat tüm bunlara rağmen, bir kimse Kur an ın mesajını pratiğe 
aktarmaksızın O'nun ruhunu tam anlamıyla kavrayanı az. Çünkü 
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Kur an, ne kolayca okunacak bir soyut teori ve fikirler kitabıdır, ne 
de ancak üniversite ve manastırlarda incelenebilecek dinî bir mu¬ 
amma kitabıdır. O, insanları bir harekete davet etmek ve bu hareke¬ 

te uyanların etkinliklerini, bu amacı elde edebilmeleri için yönlen¬ 
dirmek üzere gönderilmiş bir kitaptır. Bu nedenle O nun gerçek an¬ 
lamını kavrayabilmek için kişi hayatın bağrına atılmalıdır. Hz. Mu- 
hammed (s.a) gibi yumuşak ve sessiz birinin, sessizliğinden çıkıp 
İslâm hareketini başlatmasının ve karşı çıkanlarla savaşmasının 
nedeni işte budur. O nu her türlü yanlışlığa ve kötülüğe karşı savaş 
ilân etmeye ve şartlar ne olursa olsun kâfirlerle mücadele içinde ol¬ 
maya teşvik eden Kurandı. Daha sonra Kuran her evden temiz mi¬ 
zaçlı kimseleri kendine çekti ve onları, yeni harekete karşı çıkmak 

üzere kendilerini hazırlayan, eski düzenin savunucularına karşı 
mücadele etsinler diye lider etrafında topladı. Yirmi üç yıl kadar sü¬ 
ren, doğru ile yanlış, hak ile bâtıl arasındaki bu uzun ve şiddetli sa¬ 

vaş boyunca Kur an, İslâmî hayat tarzını mükemmel bir şekilde kur¬ 
mayı başanncaya dek her an ve her safhada İslâmî harekete rehber¬ 
lik etmeye devam etti. 

O halde bir kimse sadece O nun kelimelerini okuyarak Kuran da- 
ki doğrulan kavrayamaz. Bunlan kavrayabilmek için kişinin iman 
ile küfür, İslâmî ile gayri İslâmî, hak ile bâtıl arasındaki çatışmada 
etkin bir rol alması gerekir. Bir kimse, ancak. O nun mesajını kabul 
edip, tüm insanlan bunu kabul etmeye çağırdığında ve O nun Hida¬ 
yeti üzere hareket ettiğinde O nu anlayabilir. Ancak bu şekilde kişi, 
Kuranın vahyedildiği dönemde olanları anlayıp tecrübe edebilir. 

Böyle bir kimse o dönemde, Mekke'de, Taifte, Habeşistan'da karşı¬ 
laştığı şartlann aynısıyla karşılaşıp. Bedir de, Uhud'da, Huneyn ve 
Tebük'te yaşanana benzer bir ateş çemberinden geçecektir. Ebu Ce- 

hil'lerle, Ebu Leheblerle, ikiyüzlü münafıklarla, "Yahudilerle", kısa¬ 
cası Kuranda bahsedilen her türlü insanla karşılaşacaktır. Bu mü¬ 
kemmel bir tecrübedir ve bu tecrübe etmeye değer bir husustur. Bu 
tecrübelerin herhangi bir safhasından geçerken kişi, şu şu safhalar¬ 
da nazil olduğu ve hareketi yönlendirmek üzere, şu şu talimatları 
verdiği kendiliğinden belli olan bazı ayet ve surelere rastlayacaktır. 
Bu şekilde kişi, kelimenin sözlük anlamlarını tam kavrayamasa, 
gramer ve belâgatın inceliklerini tam çözümleyemese bile. Kuran 

sahip olduğu ruhu kendiğinden ortaya koyar. Aynı formül, O nun 
emirlerine, ahlâkî öğretilerine, ekonomi ve kültürle ilgili talimatları¬ 
na ve insan hayatının çeşitli yönleri ile ilgili kanunlarına da uygula¬ 

nabilir. Bunlar pratiğe aktarılmadıkça anlaşılamazlar. O halde, 
O'nu pratik hayattan uzaklaştıran kişiler ve toplumlar, sadece du- 
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daklanyla okuyarak O nun anlamını kavrayıp ruhunu idrak ede¬ 

mezler. 
Bu eser bendendir, gerçek bilgi ise Allah katindadır. O'na güveni¬ 

yor ve Ondan hidayet diliyorum. 
Kur'an okurken ortaya çıkacak tüm sorulan Giriş bölümünde 

tartışmak istemediğim için bazı ayetler ve bazı surelerde ortaya çık¬ 

ması muhtemel olan sorulan bilerek ele almadım. Çünkü bunları 
yeri geldikçe "Tefhimu’l Kur'an"da ele almak istiyorum. Burada sa¬ 

dece Kur'an'ın tümünü ele alacak genel bir inceleme esnasında beli¬ 
ren soru ve problemlere değindim. Bu nedenle okuyucu, bu tür so¬ 

rularla ilgili hükmünü ancak "Tefhimu’1 Kur’an"ın tümünü okuduk¬ 

tan sonra vermelidir. O zaman da hâlâ cevaplandırılmamış veya ele 

alınmamış sorular kalırsa, ilerde ele alabilmem için bana bildirilme¬ 

lidir. 
Ebu’l-A'lâ Mevdûdî 
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1 

FATİHA SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Bu sure, konusu nedeniyle Fatiha ismini almıştır. Fatiha, bir 

konuyu, bir kitabı veya başka bir şeyi “açan şey” demektir. Başka bir 

deyişle. Fatiha bir nevi önsözdür. 
Nüzul zamanı: ilk nazil olan vahiylerden biridir. Sahih hadislerden 

Fatiha'nın Hz. Muhammed'e (s.a.) nazil olan ilk tam sure olduğunu 
öğreniyoruz. Bundan önce Alâk, Müzzemmil. Müddessir surelerinin 
bölümleri olan birbirine benzer birkaç ayet nazil olmuştur. 

Konu: Bu sure aslında, Allah'ın kendi kitabını okumak isteyenlere 

öğrettiği bir duadır. Okuyucuya şu dersi öğretmek için Kitab'ın en 
başına yerleştirilmiştin Eğer samimi olarak Kur andan yararlan¬ 

mak istiyorsan. Alemlerin Rabbi'ne bu şekilde dua etmelisin. 
Bu önsöz, okuyucunun kalbinde Alemlerin Rabbi'nden hidayet 

dileme -hidayeti ancak O verebilir- konusunda kuvvetli bir istek 

uyandırmayı amaçlar. O halde Fatiha, dolaylı olarak incelemek ve 

Alemlerin Rabbi'nin, bilginin tek kaynağı olduğu gerçeğini kabul et¬ 

mek olduğunu öğretmektedir. Bu nedenle, kişi Kur'an'ı incelemeye, 
O ndan Hidayet dileyerek başlamalıdır. 

Konusu nedeniyle, Fatiha ile Kur an arasındaki ilişkinin, bir giriş 

ve kitap ilişkisi değil, bir dua ve ona cevap niteliğinde bir ilişki olduğu 
açığa çıkmaktadır. Fatiha, kulun duası, Kur an ise, Mâbud'un kulu¬ 
na verdiği cevaptır. Kul, kendisine doğru yolu göstermesi için Allah'a 
yalvarır, Allah da duaya cevap olarak, tüm Kur'an'ı onun önüne ko¬ 

yar ve sanki şöyle der: “işte, benden dilediğin Hidayet!" 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla1 

1-3 Hamd,2 Alemlerin Rabbi,3 Rahman, Rahim4 ve Din gününün 
maliki5 olan Allah'adır. 

4 Biz yalnızca Sana ibadet eder6 ve yalnızca Sen’den yardım 

dileriz.7 
5-7 Bizi dosdoğru yola ilet,8 kendilerine nimet verdiklerinin yoluna,9 

gazaba uğrayanların ve sapıklannkine değil.10 

AÇIKLAMA 

1. İslâm kültürü bir kimsenin her işe Allah adı ile başlamasını ge¬ 

rektirir. Eğer bu bilinçli bir şekilde ve samimiyetle yapılırsa şu üç gü¬ 
zel sonucu doğuracaktır: Birincisi, bu. kişiyi kötülükten uzak tuta¬ 
caktır. Çünkü, Allah ismi onun, kötü bir niyeti veya yanlış bir davra¬ 
nışı O nun adını anarak yapmaya hakkı olup olmadığı konusunda 

düşünmesini sağlayacaktır. İkincisi, kişi meşru bir işe başlarken Al¬ 
lah'ın admı anarsa, onun her hareketi tabiatıyla Allah'ın rızasına uy¬ 

gun yapılmış olur. Üçüncüsü, o kişi Allah'ın yardım ve nimetiyle kar¬ 
şılaşacak ve Şeytan'm aldatmalarından korunacaktır. Çünkü kim 
Allah'a yönelirse Allah da ona yönelir. 

2. Bu surenin giriş bölümünde FATlHA'nm bir dua olduğunu be¬ 

lirtmiştik. Dua, bize doğru yakanş şeklini öğretmesine işaret etmek 
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bakımından Allah'a hamd ile başlıyor. İstek ve arzumuzu birdenbire 
hiçbir giriş yapmadan ortaya koyamayız. Başlamanın en iyi yolu, 

duada yöneldiğimiz zatın yüce konumunu, nimetlerini ve üstünlük¬ 
lerini sergilemektir. Bu nedenle duamıza, Allah a hamd ile başlarız. 

Çünkü O, bizim koruyucumuz ve tüm üstünlüklerin mükemmele 
eriştiği varlıktır. Onun Yüceliğini kabul ettiğimizi ve O nun bize ver¬ 
diği sayısız nimetlere karşı şükretttiğimizi göstermek için Allah'ı 

ta zim ederiz. 
Şu noktaya da dikkat edilmelidir: “Hamd Allah'adır” ve “Hamd 

yalnızca Allah içindir." Bu aynm çok önemlidir: Çünkü bu, O nun 
yaratıklarından herhangi birine ibadet etme durumunu ortadan 
kaldırır. Yaratıklardan hiçbiri hamde lâyık olmadığı için, hiçbiri iba¬ 

dete de lâyık değildir. Hiçbir insan, hiçbir melek, hiçbir peygamber, 
hiçbir ilâh, hiçbir yıldız, hiçbir put, kısacası O nun yarattıklarından 
hiçbiri, bizatihi (kendi başına) iyi niteliklere sahip değildir. Eğer ya¬ 
ratıklardan biri iyi bir niteliğe sahipse, bu Allah tarafından verilmiş¬ 
tir. O halde bağlılık, ibadet ve şükür O nun yaratıklarına değil, bu ni¬ 

telikleri Yaratan'a lâyıktır. 
3. Arapça"Rab" kelimesi şu anlama gelir: a) Melik ve Mâlik, b) Kefil 

olan, Rızık veren, thtiyaçlan karşılayan. Koruyucu, c) Hükümran, 

Kanun koyan, Yöneten ve Düzenleyen. Allah, tüm bu anlamlarıyla 

Alemlerin Rabbi'dir. 
4. Arapça "Rahman" kelimesi mübalağa sigasıyla rahmet ve mer¬ 

hamet anlamlarını ihtiva etmesine rağmen, bu ifade bile Allah'ın sı¬ 
nırsız sıfatlarım ifade etmekte yetersiz kalır. Bu nedenle, bu yetersiz¬ 
liği kapatmak için aynı kökten türeyen bir kelime olan "Rahim" keli¬ 

mesi kullanılmıştır. 
5. Allah’ın Rahman (Esirgeyen) ve Rahim (Bağışlayan) olduğu söy¬ 

lendikten sonra hemen O'nun Din (Hesap) Gününün sahibi olduğu 
belirtiliyor. Bu şekilde esirgeyicilik ve bağışlayıcılık özellikleri hiç 
kimsenin, O'nun Kıyamet Günü nde gelmiş ve geçmiş bütün insan¬ 

ları toplayacağı ve herkesten yaptıklarının hesabını soracağı gerçe¬ 
ğini unutmasına neden olmayacaktır. Bu nedenle bir müslüman, 
Allah'ın sadece merhametli değil, aynı zamanda adil olduğu gerçeği¬ 
ni de hiç bir zaman unutmamalıdır. Bununla birlikte Allah, dilediği¬ 

ni bağışlama ve dilediğini cezalandırma yetkisine sahiptir. Çünkü 
O nun herşeye gücü yeter. Bu nedenle akıbetimizi iyi veya kötü kıl¬ 
ma yetkisinin O'nun elinde olduğu konusunda kesin bir inanca sa¬ 

hip olmalıyız. 
6. Arapça "İbadet" kelimesi üç anlamda kullanılır: a) Tapma ve 

bağlılık; b) Boyun eğme ve itaat etme; c) Hükmü altına girme ve kul- 
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luk yapma. Burada bu üç anlama da gelir; yani: “Biz yalnız sana iba¬ 
det ederiz, yalnız senin kulların ve köleleriniz.” “Yalnız Şenle bu tür 
bir ilişki içindeyiz” ve “Bu üç anlamıyla da Sen den başka hiç kimseyi 
mâbud kabul etmiyoruz.” 

7. “Senin yardımını diliyoruz, çünkü senin Alemlerin Rabbi oldu¬ 

ğunu, herşeye kadir olduğunu ve her şey üzerinde hükümran oldu¬ 
ğunu biliyoruz. Bu nedenle, istek ve ihtiyaçlarımızın karşılanması 
için yardımını isteyerek sana yöneliyoruz." 

8. Yani, “Hayatm her safhasında bizi doğruluğa iletecek yolu bize 
göster, bizi hatalardan, kötü akibetlerden koru ve sonunda bizi ba¬ 

şarıya ulaştır.” 
Bu, kulun Kur an okumaya başlamadan önce Allah'tan istediği 

şeydir. Kul Allah'a kendisini hayatın her döneminde bilgi eksikliğin¬ 
den kaynaklanan şüphe ve kararsızlık labirentlerinden koruması ve 
doğru yola iletmesi için dua eder. Kul aynı zamanda Rabb'inden, 
bunca sapık yol arasından kendisine hayatta doğru yolu gösterme¬ 
sini diler. 

9. Bizim istediğimiz "doğru yol", “senin nimet verdiğin ve destekle 

diğin kimselerin takip ettikleri yoldur." 

10. Bu, "nimet verilen kimselerin", yeryüzünün geçici nimetlerin¬ 

den yararlandıkları halde sapan ve Allah'ın gazabına uğrayan kişiler 
olmadıklarını göstermek içindir. Gerçekten kendilerine nimet veri¬ 
len kimseler doğru yaşayışları nedeniyle kurtuluşa erenlerdir. Bun¬ 
dan da anlaşılacağı üzere "nimetler" kelimesi ile zalimlerin, Firavun¬ 

ların, Nemrudlann ve Karunlann bile yararlandıkları ve bugün de 

doğru yoldan sapan, birçok kötü işlerle uğraşan kimselerin yarar¬ 
landıkları bu dünyanın geçici faydalan değil, doğru bir şekilde yaşa¬ 
manın ve Allah'ın rızasını kazanmanın sonucu olarak bahşedilen 
hakikî ve sürekli nimetler kastedilmektedir. 

FATİHA SURESİNİN SONU 



Cüz: 1 TEFHÎMU'L KUR'AN 43 

2 

BAKARA SURESİ 
GİRİŞ 

Adı: Neden Bakara? 

Bakara suresi, surenin 67-73. ayetlerinde geçen inek kıssası ne¬ 
deniyle bu adı almıştır. Fakat bu, surenin konusunu bildirmek ama¬ 

cıyla verilmiş bir isim değildir. Bu nedenle, nasıl ki Veli, Ali gibi isim¬ 
ler başka dillere tercüme edilemiyorsa. Bakara da “inek” veya “buza¬ 
ğı" diye tercüme edilemez. Çünkü o zaman, surenin konusunun 

“inek” olduğu zannedilebilir. Kur an da, bu şekilde adlandırılmış da¬ 
ha birçok sure vardır. Çünkü (ne kadar zengin olursa olsun) Arapça, 
surelerde ele alman konunun genişliğini kapsayacak kadar şümul¬ 
lü kelimelere sahip değildir. Aslında bütün dillerde aym eksiklik var¬ 
dır. 

Nüzul Zamanı: Medenî bir sure olmasına rağmen Bakara, Mekkî 

bir sure olan Fatiha nın hemen ardından gelmektedir. Fatiha "Bizi 

doğru yola ilet" duasıyla bitiyordu. Bakara ise, "Bu bir kitaptır ve hida¬ 

yettir" diye başlıyor. 

Bakara suresinin büyük bir bölümü Hz. Peygamber in (s.a.) Medi¬ 
ne’de geçirdiği ilk iki yılda nazil olmuştur. Daha sonraki dönemde 

nazil olan kısa bir bölüm de, surede ele alınan konuyla yakın bağlan¬ 
tısı olduğu için sonradan sureye eklenmiştir. Örneğin, faizi yasakla¬ 
yan ayetler Hz. Peygamber in (s.a.) hayatının son döneminde nazil 

olmuş; fakat, bu sureye eklenmiştir. Aynı nedenle, Medine'ye hicret¬ 
ten önce Mekke'de nazil olan son ayetler de (284-286) bu sureye da¬ 
hil edilmiştir. 

Tarihsel arka-plan: Bu surenin anlamını tamamen kavrayabilmek 

için tarihsel arka-planı bilmemiz gerekir: 

1) Mekke'de Kur an genellikle İslâm'ın cahili, müşrik Kureyşlilere 
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hitap ediyordu. Fakat Medine'de Allah'ın birliği, peygamberlik, va¬ 
hiy. Ahiret ve melekler gibi inançlara aşina olan Yahudilerle de ilgi¬ 
lenmeye başladı. Yahudiler, Allah'ın, peygamberi Hz. Musa'ya (a.s.) 

indirdiği kanuna inandıklarım söylüyorlardı ve ilke olarak onların 
yolu Hz. Muhammed'in (s.a.) öğrettiği yolun (İslâm) aymsı idi. Fakat 
yüzyıllardan beri onlar bu yoldan uzaklaşmışlar ve Tevrat'ta hiç anıl¬ 

mayan ve bildirilmeyen birçok gayri Islâmi inançları, ibadet şekille¬ 
rini ve geleneklerini benimsemişlerdi. Sadece bununla da kalmayıp, 
kendi tefsir ve tevillerini asıl meündenmiş gibi kabul ederek, Tevrat'ı 
da tahrif etmişlerdi. Hatta kitaplarının asıl metni olan Allah kelâmmı 
bile bozmuşlar, dinin gerçek ruhunu söndürüp, süregelen donuk bir 
âdetler dizisi haline getirmişlerdi. Bunun sonucu inançları, ahlâkla¬ 

rı ve davranışları bozulmanın en aşağı seviyelerine düşmüştü. En 
kötüsü, onlar durumlarından memnun olmakla kalmıyor, aynı za¬ 
manda böyle devam etmekten hoşlanıyordu. Bununla birlikte hiçbir 

düzeltme ve ıslah hareketini kabule yanaşmıyor, böyle bir girişime 
ilgi bile duymuyorlardı. Bu nedenle, kendilerine doğru yolu Öğretme¬ 
ye gelenlerin en azılı düşmanlan oldular ve bu tür çabalara karşı el¬ 

lerinden geleni yaptılar, önceleri müslüman olmalarına rağmen ger¬ 
çek İslâm'dan sapmış. O nda değişikler yapıp, bidatlar çıkarmış, ay¬ 
rılık tohumlannın ve kılı kırk yarmalannın kurbanı olmuşlardı. Al¬ 
lah'ı unutup terketmişler ve ihtiraslannın kölesi haline gelmişlerdi. 
Üstelik “Müslüman” adını bırakıp, kendilerine “Yahudi” adını tak¬ 

mışlar ve dini Israiloğullan’nm tekeline almışlardı. 
Hz. Peygamber (s.a) Medine'ye gidip Yahudileri hak dine davet et¬ 

tiğinde, onlann dinî durumu buydu. Bu surenin üçte birinden fazla¬ 

sının îsrailoğullan'na hitap etmesinin nedeni, işte budur. Surede 
onlann tarihî, ahlâkî bozulmaları, dinden sapmalan eleştirel bir 
yaklaşımla ele alınır. Buna paralel olarak, bir peygamberden sonra 
sapan bir topluluğun ne denli bozulduğunu belirlemek, gerçek iba¬ 

det ile şekilcilik arasına ve dinin esaslan ile ikinci derecedeki kural- 
lan arasına belirleyici bir çizgi çekmek amacıyla, hak dinin ana ilke¬ 
leri ve yüce ahlâkı da gözler önüne serilmektedir. 

2) Mekke'de İslâm çoğunlukla ana ilkeleri tebliğ etmek ve mümin¬ 
leri ahlâken eğitmekle ilgileniyordu. Fakat Hz. Peygamber in (a.s.), 
müslümanlann tüm Arabistan'dan gelip yerleştiği ve Ensar'ın yardı¬ 

mıyla küçük bir İslâm Devleti nin kurulduğu Medine'ye hicretinden 
sonra, tabiî olarak Kur an sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve hu¬ 
kukî problemlere de değinmeye başladı. Mekke'de ve Medine'de nazil 
olan sureler arasındaki farkın nedeni işte budur. Bu nedenle bu su¬ 
renin yandan fazlası, toplumda kaynaşma, dayanışma ve problem- 
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lerin çözümünü sağlamaya yarayan ilke ve düzenlemelerden olu¬ 
şur. 

3) Medine'ye hicretten sonra Tevhid ile Şirk arasındaki çatışma da 

yeni bir görünüme bürünmüştü. Bundan önce Islâm'ı kendi kabile 
ve akrabalarına tebliğ eden müminler, Islâm düşmanlarının saldırı¬ 
larına kendilerini tehlikeye atarak karşılık vermek zorundaydı. Fa¬ 

kat tüm Arabistan'dan müslümanlann bir araya gelip bir topluluk 
oluşturduğu ve bağımsız bir şehir devletinin kurulduğu Medine'de 
şartlar değişti. Buradaki çatışma. Islâm toplumu için hayatım de¬ 
vam ettirme meselesi haline gelmişti; çünkü, müslüman olmayan 
tüm Arabistan onu ortadan kaldırmak için birleşmişti. Bu nedenle 
İslâm toplumunun sadece başarılı olmasını değil, aynı zamanda var¬ 

lığım devam ettirmesini de sağlayan aşağıdaki talimatlar bu sureyle 
nazil olmuştur: 

a) İslâm toplumu, ideolojisini yaymak ve kendi tarafına mümkün 

olduğu kadar fazla insan çekebilmek için elinden gelen tüm gücü 

harcamalıdır. 
b) İslâm'a karşı çıkanları öylesine gözler önüne sermelidir ki, akıllı 

bir insanın kafasında onların yanlış yolda oldukları hakkında en 

ufak bir şüphe bile kalmamalıdır. 
c) (Çoğunluğu fakir ve yurtsuz olan, etrafi düşmanlarla sarılmış 

bulunan) Üyelerini, mücadelelerinde karşılaştıkları zor durumlarda 
hayatî önem arzeden ve onlan bu zorlukları karşılamaya hazırlayan 
bir cesaret ve sabırla donatmalıdır. 

d) Toplum, üyelerinin inançlarını ortadan kaldırmaya yönelik 

muhtemel bir saldırıyı karşılamaya ve düşmanlarının sayısal ve tek¬ 

nik üstünlüklerine aldırmaksızın onlara saldırmaya her an hazır 
halde bulunmalıdır. 

e) Aynı zamanda onlarda, bâtıl yolların ortadan kaldırılması ve 

İslâmî tarzın ortaya konulması için gerekli olan cesaret ve şevki ya¬ 
ratmalıdır. 

Bu nedenle Allah bu surede, yukarıdaki amaçlan elde etmeye yar¬ 
dım edecek olan birçok talimatlar indirmiştir. 

4) Bu dönemde yeni bir tür “müslüman" tipi, münafikûn (iki yüz¬ 

lüler) türemeye başlamıştı. Mekke'de yaşanan son dönemde iki yüz¬ 
lülük alâmetleri görülmeye başlamasına rağmen bu durum, Medi¬ 
ne'de farklı bir şekil aldı. Mekke'de, İslâm’ın hak olduğuna inandığı¬ 
nı söyleyen, fakat bu şehadetin sonuçlannı yüklenmeye, dünyevî 
fayda ve ilişkilerini feda etmeye ve bu inanç kabul edildiğinde hemen 

ardından gelen karşı çıkışlara katlanmaya hazır olmayan bazı kim¬ 
seler vardı. Fakat Medine'de, başka çeşit münafıklar türemeye baş- 
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ladı. Islâm'ı içinden yıkmak için Islâm'a girenler olduğu gibi, çevrele¬ 

ri mü s lü manlar tarafından sanlan ve dünyevî çıkarlarını korumak 

için “müslüman" olanlar da vardı. Bu nedenle onlar düşmanlarla da 

ilişkilerini devam ettiriyorlardı; çünkü, düşmanlar kazandığı tak¬ 

dirde onların çıkarlarına bir zarar gelmeyecekti. Bazıları da Islâm'ın 

gerçekliğine tam kâni olmamış; fakat, kabileleriyle birlikte müslü¬ 

man olmuşlardı. Son olarak da entellektüel yönden İslâm'ın hak ol¬ 

duğunu kabul eden, fakat, eski geleneklerinden, bâtıl inançların¬ 

dan, kişisel ihtiraslarından vazgeçip İslâmî bir hayat yaşamaya ve 

bunun yanısıra fedekârlıklar yapmaya yetecek denli ahlâkî şecaate, 

yiğitliğe sahip olmayan bir grup vardı. 

Bakara nın nazil olduğu dönemde her türden münafık türemeye 

başlamıştı. Bu nedenle Allah, sure içerisinde münafıkların özellikle¬ 

rine dikkat çekmekte, kötü özellikleri ve hileli işleri açığa çıktıkça, 

onlarla ilgili talimatlar indirmektedir. 

ÖZET 

Ana fikir: Hidayet 
Bu sure Hidayet e davettir ve kıssalar, anlatılan olaylar hep bu 

ana fikir etrafında döner. Bu surede özellikle Yahudilere hitap ettiği 
için, Hz. Peygamber’e (s.a.) indirilen Hidayete tâbi olmanın kendi 
hayırlarına olacağım göstermek üzere, tarihte yaşanmış birçok ola¬ 
ya değinilmiştir. Yahudiler Kur an ı kabul edenlerin ilki olmalıdırlar. 
Çünkü bu Kitap, Hz. Musa'ya (a. s.) indirilenin aynısıdır. 

Konular ve Birbirleriyle İlişkisi 
1-20 Bu giriş ayetleri Kur'an'ı bir Hidayet Kitabı olarak ilân eder: 

Iman'm temellerini, yani Allah'a, peygamberliğe, öldükten sonra di¬ 
rilmeye olan inancı belirler; insanları kabul etme ve reddetme husu¬ 
sunda üç gruba ayınr: Müminler, kâfirler ve münafıklar. 

21-29 Allah insanları Hidayet i kabul etmeye, Alemlerin Yaratıcısı 
ve Rabbi olan kendisine boyun eğmeye, gönderdiği Hidayet'e, yani 
Kurana ve öldükten sonra dirilmeye inanmaya davet eder. 

30-39 Hz. Adem in (a.s.) yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak tayin 
edilmesinin; onun Cennet'teki hayatının; şey tan in saptırmalarına 
kapılmasının; tövbe edip, tövbesinin kabul edilişinin hikâyesi, insa¬ 
noğluna (Hz. Adem'in nesline) en doğru şeyin Hidayet'e (doğru yola) 
uymak olduğunu göstermek üzere anlatılmıştır. Bu hikâye aynı za¬ 
manda, İslâmî Hidayet in Hz. Adem'e (a.s.) verilenle aynı olduğunu 
ve lslâm'm insanoğlunun hakiki dini olduğunu da göstermekte¬ 
dir. 

40-120 Bu bölümde Hidayet'e davet, özellikle Israiloğullan'na yö- 
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neltiliyor ve onlann düşüş nedenlerinin. Hidayet ten sapmalan ol¬ 
duğunu göstermek üzere geçmiş ve bugünkü tutumları eleştirili¬ 

yor. 
121-141 Yahudiler, ataları olarak çok değer verdikleri ve bir pey¬ 

gamber olarak kabul ettiklerini söyledikleri İbrahim Peygamber e 
(a.s.) verilen Hidayetin aynısını getiren O'nun torunu ve izleyicisi 
olan Hz. Muhammed'e (s.a.) tâbi olmaları konusunda ikaz ediliyor¬ 
lar. Hz. İbrahim’in (a.s.) Kabe’yi inşa edişinin hikâyesi, Kâbe, Islâm 
toplumunun kıblesi olacağı için anlatılmıştır. 

142-152 Bu bölümde sanki liderliğin, daha önceden Yahudilerin 
yurtlarından çıkarılmalarına neden olan haddi aşmalarına karşı 
birçok kez uyarılan lsrailoğullan'ndan alınıp, müslümanlara veril¬ 
diğini ifade edercesine, kıble'nin Mescid-i Aksa'dan (Kudüs) Kâbe'ye 

(Mescid-i Haram, Mekke) çevrildiği ilân ediliyor. 
153*251 Bu bölümde, müslümanlara Hidayet i tebliğ etmeleri için 

emanet edilen liderliğin ağır sorumluluklarını kaldırabilmeleri için 
pratik çözümler sunuluyor. Ümmet i ahlâken eğitmek için namaz, 
oruç, zekât, hac ve cihad farz kılınıyor. Müminler ulu’l-emre itaat et¬ 
me, adil olma, verdikleri sözde durma, anlaşmalara sadık kalma, 
mallarını Allah yolunda harcama konularında teşvik ediliyorlar. 
Günlük hayatlarını düzenlemeleri ve ahenkli bir şekilde devam etti¬ 
rebilmeleri için yine sosyal, ekonomik, politik ve uluslararası mese¬ 
lelerin çözümü için gerekli kanun ve düzenlemeler bildiriliyor. Diğer 
taraftan Ümmeti bozulup dağılmaktan korumak üzere içki, kumar, 

faizle borç vermek vs. yasaklanıyor. Bunların arasında, uygun yer¬ 
lerde imanın temel esasları da yerleştiriyor; çünkü, ancak bunlar, 
kişinin Hidayete bağlanmasını sağlayıp destekleyebiliyor. 

252-260 Bu ayetler, faizle borç vermenin yasaklanmasına bir giriş 
niteliğindedir. İnsanların hesaba çekileceği gerçeğini canlı tutabil¬ 
mek için Allah'a, Vahye ve Ahire te iman tekrar vurgulanıyor. Al¬ 
lah'ın her şeye kâdir olduğunu ve ölüyü diriltip ondan hesap sorma¬ 
ya muktedir olduğunu göstermek üzere, Hz. İbrahim (a.s.) ve yüzyıl 
uyuyup, sonra uyananlar hakkmdaki kıssalar anlatılıyor. Bu ne¬ 
denle müminler bunu gözönünde bulundurmalı ve faizle borç para 
vermekten kaçınmalıdırlar. 

261-283 1 53-251. ayetlerin özetini vermiştik. Orada müminler sa¬ 
dece Allah’ın razı olması için O'nun yolunda infak etmeye teşvik edi¬ 
liyorlardı. Buna karşılık burada, faizle borç vermenin kötülüklerine 
karşı uyarılıyor. Günlük alış-verişlerde dürüst davranmaları konu¬ 
sunda da talimatlar veriliyor. 

284-286 Surenin başmda olduğu gibi bu son ayetlerinde de, imanın 
temel ilkeleri tekrarlanıyor. Daha sonra sure, müslümanlann 
Islâm'ı tebliğde çektikleri güçlükler nedeniyle o sırada çok ihtiyaç 
duydukları bir dua ile bitiyor. 
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Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla 

1 Elif, Lâm Mîm1, 
2 Bu, kendisinde şüphe2 olmayan, muttakiler3 için de kılavuz olan bir 

kitaptır. 
3 Ki onlar, gayba4 inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar5 ve kendilerine 

rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.6 

AÇIKLAMA 

1. Elif-Lam-Mim gibi Kur’an'da bazı surelerin başında yer alan Hu- 

ruf-u Mukatta Kur’an'ın nazil olduğu dönemde Arap edebiyatında 
yaygın bir kullanıma sahipti. Şairler ve belagat ehli bunlan kullanır¬ 
dı. Hatta bunun örneklerine İslâm öncesi şiir ve nesrinde rastlan- 
maktadır. O dönemde, herkes, bu harflerin anlam ve önemini kavra¬ 
dığı için, bunların Kuranda kullanılmasına karşı çıkan veya sorular 
yönelten olmadı. Çünkü bu tür kullanım onlara yabancı değildi. 
Hatta hiçbir saldın fırsatını kaçırmayan İslâm ve Kur'an düşmanlan 
bile bu harflerin kullanımına karşı çıkmadılar. Fakat zamanla, bu 
harfler kullanılmamaya başlandığından, tefsirciler bunlann anla¬ 
mını ve önemini tayin etmede güçlüğe düştüler. Bununla birlikte, sı¬ 
radan okuyucunun bunlann anlamı konusunda kafa yormasına ge¬ 
rek yoktur. Çünkü Kur'an'm hidayeti (yol göstermesi) söz konusu ol¬ 

duğunda, bunlar hiçbir şeyi değiştirmiş olamazlar. 
2. Bunun anlamı basitçe "Şüphesiz bu, Allah'tan gelen bir Ki- 

tap'tır." olabildiği gibi, “Bu Kitap ta şüpheli birşey yoktur.” anlamına 

da gelebilir. Kur'an. spekülasyon ve tahminlere dayanan sıradan 
metafizik ve din kitaplanna benzemez. Bu tür kitaplann yazarlan bi¬ 
le, kendi teorileri hakkında olumlu düşündüklerini söylemelerine 
rağmen, şüpheden uzak değildirler. Onlann aksine bu kitap gerçeğe 

dayanır. Çünkü O'nu indiren Allah, gerçeği tam anlamıyla bilip ku- 
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şatmıştır. Bu nedenle Kur an ın içindekiler hakkında da şüpheye yer 
yoktur. Ancak insanın kendi aklının noksanlığı nedeniyle şüpheye 
düşmesi başka bir meseledir. 

3. Kurandan yararlanabilmenin birinci şartı muttaki, yani Al¬ 

lah'tan korkan, hakla bâtılı ayıran ve salih kimseler arasına girmek 
isteyen biri olmaktır. Şüphesiz bu Kitap ta hidayetten başka bir şey 
yoktur. Fakat kişi ondan faydalanabilmek için sağlam bir kafa ile 
yaklaşmalıdır. Her şeyden önce Allah tan korkan, hakkı seven biri 
olmalı, hakla bâtılı birbirinden ayırabilmeli ve doğru yaşamalıdır. 
Bunun tersine, hakla bâtılı gözetmeyen, kendi ihtirasının veya dün¬ 

ya nimetlerinin yolundan giden veyahut da dünyadaki yolculuğu 
boyunca amaçsız dolaşan kimseler için Kuranda hidayet yoktur. 

4. Kuranla hidayete ulaşabilmenin ikinci şartı ise "gayb"e -duyu¬ 

larla algılanamayan ve insanın deney ve gözlemlerine konu olama¬ 
yan şeylere- inanmaktır. Allah, melekler, vahiy, öldükten sonra di¬ 

rilme, Cennet, Cehennem vs.nin tadılıp koklanamayacağı ve ölçülüp 
tartılamayacağı bilinen bir gerçektir; bu tür şeyler fiziksel dünyada¬ 
ki birçok durumda olduğu gibi, uzmanlara (peygamberlere) güveni¬ 
lerek kabul edilmelidir. Bu nedenle, sadece, "gayb"e inanan bir kim¬ 

se Hidayet ten bir pay alabilir. Sadece duyularla algılanabilen şeyle¬ 

re inanan kimseye gelince, o bu Kitap tan hidayet alamaz. 
5. Kur an dan faydalanabilmenin üçüncü şartı, kişinin Kur'an öğ¬ 

retilerini hemen pratiğe uygulamaya hazır olmasıdır. Namaz 
Kur’an’ın emrettiği ilk ve en önemli görevlerden biri olduğu için, 
imandaki samimiyetin ölçüsü ve pratik bir delilidir. Bu nedenle, bir 

kimse Islâm'ı kabul ettikten sonra ezanı duyduğunda cemaate katı¬ 
lıp, namazı kılmalıdır. Çünkü şehadetin samimi olup olmadığını bu 
belirler. Eğer ezana kulak asmaz ve cemaata katılmazsa, bu onun 

imanında samimi olmadığının bir göstergesidir. 
"İkâmet'üs-Salat" (Namazı dosdoğru kılmak) teriminin çok geniş 

anlamlı olduğuna da dikkat edilmelidir. Bu, namazın cemaatle kılın¬ 

ması gerektiğine ve namaz için her yerde sürekli düzenlemeler yapıl¬ 
ması gerektiğine işaret eder. Aksi takdirde bir yerin sakinlerinin 

hepsi tek tek namazlarını kılsalar bile,namaz ikâme edilmiş olmaya¬ 

caktır. 

6. Kur an dan faydalanabilmenin dördüncü şartı, kişinin, Allah’ın 

ve insanların hakkını vermek üzere Kitap tâki talimatlara uygun ola¬ 

rak parasını başkalarıyla paylaşmaya hazır olmasıdır. Bu çok 
önemli bir şarttır. Çünkü bir cimrinin veya parayı her şeyden çok se¬ 
ven bir servet düşkününün, Islâm uğrunda malî fedakârlıklar yap¬ 

ması beklenemez. 
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4 Ve (yine) onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere iman 
ederler7 ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar.8 

5 İşte bunlar, Rablerinden olan bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa 
erenler de bunlardır. 

6 Şüphesiz, küfredenleri9 uyarıp-korkutsan da, uyarmayıp- 
korkutmasan da, onlar için farketmez; iman etmezler. 

7 Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir; gözlerinin 
üzerinde de perdeler vardır.10 Ve büyük azab onlanndır. 

AÇIKLAMA 

7. Kur'an'la hidayete ulaşabilmenin beşinci şartı, vahye inanmak¬ 
tır. Allahtan gelen vahyin hiçbirine inanmayan kimseler, Ki tap'tan 
faydalanıp doğru yola ulaşamazlar. Sadece Kurana değil, değişik 
zamanlarda, değişik ülkelerde Allah'ın rasûllerine nazil olan bütün 
kitapların doğruluğuna inanılmalıdır. Aynı şekilde, Allah’ın yol gös¬ 
termesi gerektiğine inandıklarını söyleyen, fakat doğru yolu bulmak 
için vahye ve peygamberlere başvurmak yerine kendi teorilerini 
“İlâhî Nur” olarak kabul eden kimseler de, Kur'an'm hidayetinden 
faydalanamazlar. Sadece kendi atalarına indirilen kitaplara inanıp, 
diğerlerini reddeden kimseler de hidayete ulaşamazlar. Kuran, sa¬ 
dece. doğru yaşama tarzı için vahyin zaruri olduğuna ve bunun her- 
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kese tek tek değil, yalnız Allah'ın rasüllerine indirildiğine, yani hida¬ 
yetin sadece o rasûllere indirilen kitaplardan alınabileceğine inanan 
kimseleri doğru yola ulaştırabilir. O halde doğru yola ulaşmak iste¬ 
yenler, ırkı ve kavmı ön yargılarının esiri olmamalı, Hakk’ı kabul et¬ 
meye hazır olmalı ve onu nerede ve ne şekilde bulursa bulsunlar bo¬ 
yun eğmelidirler. 

8. Altıncı şart, tüm ifade ettikleriyle birlikte öldükten sonra diril¬ 
meye, yani Ahiret'e inanmaktır. Kur an a göre Ahiret'e inanmak şu 
anlama gelin 1) insan tüm yaptıklarından ve tüm davranışlarından 
Allah’a karşı sorumludur. 2) Bu dünya sonsuz değildir, mutlaka so¬ 
na erecektir. 3) Ahiret'te başka bir dünyanın başlayıp, istisnasız bü¬ 
tün insanların yaptıklarının hesabım vermek üzere, herkesin yaptı¬ 
ğı amellerin karşılığını göreceği zamanı sadece Allah bilir. 4) Allah'ın 
iyi olarak hüküm verdikleri Cennet e, kötü olarak hüküm verdikleri 
de Cehennem'e gidecektir. 5) Başan ve başarısızlık, bu dünyadaki 
gibi zenginlik ve fakirlikle ölçülmeyecek; Kıyamet günü bu hususta 
Allah hüküm verecektir. Allah'ın verdiği hüküm sonucunda başarılı 
olan ancak, gerçek başarıyı (felah) elde etmiş olur. Bu dünyada du¬ 
rum tam tersine olsa bile, Allah'ın mahkemesinde mahkûm olan, 
gerçek başarısızlık ve zillete uğramış demektir. Yukarıdaki noktalan 
gözönünde bulundurunca şu söylenebilir ki, Ahiret'e inanmayan 
kimseler Kur an dan faydalanamazlar; çünkü bırakın tamamen red¬ 
detmeyi, bunlar hakkında en ufak bir şüphe duyan kimseler 
Kur an in vazettiği, ortaya koyduğu hayat tarzını yaşayamazlar. 

9. Yani, “Yukarıda belirtilen şartlardan birini veya hepsini yerine 
getirmeyi reddedenler.” 

10. Bu, onların Hakk ı reddetme nedeninin, kendi hataları olmadı¬ 
ğı ve sadece Allah‘m dilemesi ile olduğu anlamına gelmez. Onlar ka¬ 
bul etmezler; çünkü, Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Onlar 
Hakk ı dinlemezler, çünkü, Allah onların gözlerini perdelemiştir. Fa¬ 
kat onların kalplerinin ve kulaklarının mühürlenmesi, Hakk'ı kabul 
edememelerinin nedeni değil, bilâkis reddetmekte inat etmelerinin 
bir sonucudur. Kur an basit bir tabiat kanunundan söz eder: Eğer 
bir kimse bir şey hakkında aleyhte önyargı sahibi olur ve sürekli bu 
önyargısını beslerse, o şeyde ne iyi bir yan görebilir, ne iyi bir şey işi¬ 
tebilir, ne de tarafsızca değerlendirmek için ona kalbini açabilir. Bu 
bir tabiat kanunu, aym zamanda Allah'ın kanunu olduğu için kalp¬ 
leri, kulakları mühürlemek ve gözleri perdelemek özellikleri O na at- 
fedilmiştir. 
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8 İnsanlardan öyleleri vardır ki: "Biz Allah'a ve ahiret gününe iman 
ettik." derler; oysa onlar inanmış değildirler. 

9 (Sözde) Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar, yalnızca 
kendilerini aldatmaktadırlar da şuurunda değildirler.11 

10 Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarım arttırmıştır.12 
Yalan söylemekte olduklarından dolayı, onlar için acıklı bir azab 
vardır. 

11 Kendilerine: "Yeryüzünde fesat çıkarmayın" denildiğinde: "Biz 
yalnızca ıslah edicileriz" derler. 
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12 Haberiniz olsun; gerçekten, asıl fesatçılar bunlardır, ama 
şuurunda değildirler. 

13 Ve (yine) kendilerine: "İnsanların iman ettiği gibi siz de iman 
edin"13 denildiğinde: "Düşük akıllılar (beyinsizlerim iman ettiği gibi mi 

iman edelim?"14 derler. Bilin ki, gerçekten asıl düşük-akıllılaı 
kendileridir: ama bilmezler. 

14 İman edenlerle karşılaştıkları zaman: "İman ettik" derler. 

Şeytanlarıyla13 başbaşa kaldıkalrında ise, derler ki: Şüphesiz, sizinle 
beraberiz. Biz (onlarla) yalnızca alay edicileriz." 

AÇIKLAMA 

11. Onlar iki yüzlülüklerinin kendi çıkarlarını koruyacaklarını sa¬ 

nırlar; fakat, bu politikaları bu dünyada da, Ahiret'te de sonuçsuz 

kalmaya mahkûmdur. Bir münafık, bir grup insanı bir süre kandır¬ 
maya başarabilir; fakat tüm insanları her zaman kandırması imkân¬ 

sızdır. Böyle bir kimsenin foyası ortaya çıkarıldığında, şerefi sonsu¬ 
za dek ayaklar altında kalır. Ahiret te ise lâf u güzaf hiçbir fayda sağ¬ 
lamayacaktır. Çünkü orada ameller işlem görür. 

12. Kötü davranışları nedeniyle Allah, onlann iki yüzlülüklerinden 

doğan hastalıklarını arttırır. Onlar iki yüzlülüklerinin bir müddet 
başardı sonuçlar verdiğini görünce onun etkin ve iyi bir yol olduğuna 
inanırlar ve öncekinden daha sık ve emin bir şekilde iki yüzlülükleri¬ 
ne devam ederler. 

13. Yani, “Eğer İslâm’ı kabul ettiğinizi söylüyorsanız, onu tam bir 

samimiyetle kabul edip, İslâm dairesi içine giren diğer insanlar gibi 
kabul etmelisiniz.” 

14. Onlar, İslâm'ı samimiyetle kabul edip, kendilerini her türlü 

zorluk, tehlike ve problemlere atan kimseleri aptal ve sefih olarak ni¬ 
teliyorlardı. Onlara göre, doğruluk ve Hak için bütün ülkeyi kendile¬ 
rine düşman edinmeleri aptallıktan başka bir şey olmazdı. Haklıya 
ve haksıza aldırmaksızın sadece kendi çıkarlarını korumak, onlara 
göre büyük bir faziletti. 

15. Şey âtin, Arapça'da kibirli, asi, zarar verici, melun kimse ve kö¬ 

tü cin anlamına gelen Şeytan kelimesinin çoğuludur. Hem insanlar, 

hem de cinler için kullanılır. Kur an da genellikle kötü cinler için 

kullanılmış olmasına rağmen, bazı yerlerde kötü insanlar da kaste¬ 
dilir. Konunun gelişinden insanları mı, cinleri mi kastettiği kolayca 
anlaşılabilir. Burada, Islâm'a karşı çıkmada en önde yer edan Arap 
liderleri kastedilmektedir. 
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15 Allah da onlarla alay eder ve tuğyan (azgınca taşkınlıksan içinde 
şaşkınca dolaşmalanna (belli bir) süre verir. 

16 İşte bunlar, hidayete karşılık sapıklığı satın almışlardır; fakat bu 
alışverişleri bir yarar sağlamamış; hidayeti de bulmamışlardır. 

17 Bunlann örneği, ateş yakan adamın örneğine benzer; (ki onun ate¬ 
şi) çevresini aydınlattığı zaman, Allah onlann aydınlığını giderir ve gö¬ 
remez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir.16 

18 (Onlar) Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler.17 Bundan dolayı dön¬ 
mezler. 

19 Ya da (bunlar) karanlıklar, gök gürültüsü ve şımşek(ler)le yüklü, 
'gökten şiddetli bir yağmur fırtınasına tutulmuş gibidirler ki, yıldırımla¬ 

rın saldığı dehşetle'; ölüm korkusundan parmaklarıyla kulaklarını tı- 
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karlar. Ama Allah kâfirleri çepeçevre kuşatıcıdır.18 
20 Çakan şimşek, neredeyse gözlerini kapıverecek; önlerini her ay¬ 

dınlattığında (biraz) yürürler, üzerlerine karanlık basıverince de kalaka¬ 
lırlar.19 Allah dileseydi, işitmelerini20 de görmelerini de gideri verirdi. 

Hiç şüphe yok Allah, herşeye güç yetirendir. 

AÇIKLAMA 

16. Bu misâl şunu anlatmak ister: Bir kimse -Hz. Muhammed 

(s.a.)- doğruyu yanlıştan, hakkı bâtıldan ayıran Hakikat ışığım yay¬ 
maya başladığında, melekelerini iyi kullanabilen kimseler bunları 
ayırdetmeye başladılar. Fakat kişisel çıkarlarının kör ettiği müna¬ 
fıklar bu ışıkla bile doğru yolu görmeyi başaramadılar. “Allah onların 
nurunu giderdi" ifadesi hakkı görememenin sorumluluğunu onlar¬ 

dan kaldırmaz. Bu da 10. açıklama notunda anlatılan tabiat kanu¬ 
nunun aynısıdır. Onlar karanlıkta salınmayı seçtiklerinde, Allah da 

onlan bu sapık yolda bırakmıştır. 
17. Onlar Hakkı duymakta sağır, Hakk ı konuşmakta dilsiz ve 

Hakk ı görmekte kördürler. 
18. Parmaklarıyla kulaklarını tıkayarak, felâketten kurtuldukları 

konusunda kendilerini bir müddet daha avuturlar. Fakat gerçekte 

onlar kendilerini kurtaramazlar; çünkü Allah, kudretiyle onlan her 
taraflanndan kuşatmıştır. 

19. ilk misâl, Islâm'a kalpten inanmayan, fakat çıkartan nedeniyle 

“müslüman” görünen kimseleri anlatır. Bu ikinci misâl, şüphe, 
iman zayıflığı ve tereddüt içinde olan münafıklan anlatmaktadır. 

Bunlar tamamen kâfir değillerse de, Islâm'ı, ancak kendilerini tehli¬ 
keye sokmayacak derecede uyguluyorlardı. Bu misâlde yağmur, 
tüm insanlığa rahmet olarak gelen Islâm'ı temsil eder; karanlık, gök- 

gürültüsü ve şimşek ise öne çıkan engelleri, Islâm düşmanlannın 
ortaya koyduğu güçlü savunma nedeniyle yaşanan tehlike ve güçleri 
temsil eder. Durum biraz yatıştığında onlar Islâm'a doğru yönelirler, 

fakat zorluk bulutlan ortaya çıktığında veya kendi çıkarlarına, bâtıl 
inançlanna, önyargılanna ters düşen emirler verildiğinde öylece 
şaşkınlık içinde kalakalırlar. 

20. Eğer dilerse Allah, bir önceki misâldeki münafıklara yaptığı gi¬ 

bi bu kimselerin de Hakk ı görmelerini tamamen engelleyebilir. Fa¬ 
kat bunu yapmaz; çünkü Allah, görmek ve duymak istedikleri süre¬ 
ce onlann Hakk'ı görüp duymalanna fırsat vermeyi dilemiştir. Al¬ 
lah'ın onlara Hakk'ı görüp duymalarına yetecek kadar güç vermesi¬ 

nin nedeni işte budur. 
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21 Ey insanlar,21 sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk 
ediniz ki sakınasınız.22 

22 O, sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina kıldı. Ve 
gökten yağmur indirerek bununla sizin için (çeşitli) ürünlerden nzık çı¬ 
kardı. Öyleyse (bütün bunlan) bile bile Allah'a eşler koşmayın.23 

23 Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur'an) den şüphedeyseniz, bu du¬ 
rumda, siz de bunun benzeri olan bir sûre getirin.24 Ve eğer doğru sözlü¬ 
ler iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi (kendilerine güvendiğiniz yar¬ 
dımcılarınızı) çağırın. 

24 Ama yapamazsanız -ki kesin olarak yapamıyacaksmız- bu durum¬ 
da kâfirler için hazırlanmış ve yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakı¬ 
nın.25 

25 (Ey Muhammed) iman edip salih amellerde bulunanları müjdele. 

Gerçekten onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Kendi¬ 
lerine nzık olarak bu ürünlerden her yedirildiğinde: "Bu daha önce de n- 

zıklandığımızdır" derler,*26 bu birbirinin benzeri olarak onlara sunul¬ 
muştur. Onda, onlar için tertemiz eşler vardır ve onlar orada ebedi olarak 
kalıcıdırlar.27 

26 Şüphesiz Allah, bir sivrisineği olsun, ondan üstün olanını olsun 
(herhangi bir şeyi) örnek vermekten çekinmez.28 Böylece iman edenler, 
kuşkusuz bunun Rablerinden hak olduğunu bilirler; küfredenler ise, 
"Allah, bu örnekle neyi amaçlamıştır?" derler.29 (Oysa Allah,) Bununla 
birçoğunu saptınr, birçoğunu da hidayete ulaştınr. O bununla ancak fa- 
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şıklan saptırır.30 
27 Ki (bunlar) Allah'ın ahdini, onu kesin olarak onayladıktan sonra 

bozarlar,31 Allah'ın kendisiyle birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler32 
ve yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkanrlar.33 Kayba uğrayanlar, işte 

bunlardır. 
28 Nasıl oluyor da Allah'ı inkâr ediyorsunuz? Oysa ölü iken sizi O di¬ 

riltti; sonra yine sizi öldürecek, yine diriltecektir ve sonra yalnızca O'na 

döndürüleceksiniz. 

AÇIKLAMA 

21. Buraya kadar geçen ayetlerde (1-20), sadece Kur an dan fayda¬ 
lanmak isteyen ve buna niyet eden kimselerin, Allah'ın lütfü ile, 

Kur'an'la hidayete ulaşacakları gösterilmiş ve Kur an, tüm insanla- 

n, indiriliş amacı olan daveti kabul etmeye çağırmıştı. Kur an, dave¬ 
tini tüm insanlığa yapmasma rağmen, sunduğu hidayetten yararla¬ 

namayan bazı insanları da önceden uyarmaktadır. 
22. Yani, “Siz bu dünyada adaletsizlik ve kötülük işlemekten, Ahi- 

ret'te de azaptan emin olacaksınız." 
23. Kuran bu noktayı sık sık vurgular. Çünkü Allah’a ortak koş¬ 

mayı, dünyadaki tüm kötülüklerin kökeni olarak kabul eder. Bu ne¬ 
denle Allah’a bağlılıkta, itaatte veya ibadette ortak koşmak üzere, bir 

kişinin, bir kavmin veya bir taşın putlaştınlmasına izin vermez. Bu 
yüzden, Allah'ı tüm insanlığın ve hayatın devamını sağlayan, her şe¬ 
yin yaratıcısı olarak kabul eden insanları, yalnızca kendine boyun 

eğmeye davet eder. 
24. Bu teklif Mekkî ve Medenî surelerde tüm Kur an boyunca sık 

sık tekrarlanır. Bununla, edebî yönden ve konusu itibariyle erişil¬ 

mez bir niteliğe sahip olan Kur an ın bir insan tarafından yazılmış 

olamayacağı vurgulanmak istenir. Böyle olamayacağına göre. Allah 
tarafından indirilmiş olması gerekir. (Bkz. Yunus: 38, 39: Hud: 13, 

14; Isrâ: 88; Tün 33. 34). 
25. Yani, “Sadece siz, ateşin yakıtı olmakla kalmayacaksınız; fakat 

taptığınız putlar da, taştan başka bir şey olmadığı gösterilmek üzere 

sizinle birlikte ateşe atılacaklar." 
26. Cennet'tekiler için, yeryüzünde iken alışık oldukları meyvele¬ 

rin benzerleri ile karşılaşmak hoş bir sürpriz olacaktır. Tabiî ki Cen¬ 

net'tekiler çok daha lezzetlidir. Söz gelimi, bu meyvalar elma, hint ki¬ 
razı vs. şeklinde ve renginde olacak ve Cennet'tekiler ilk anda onlan 
tanıyacaklar; fakat bu meyveler, dünyadaki elma ve hint kirazından 
çok daha lezzetli olacaktır. 

27. Ceımet'te eşler takvaya göre birleştirileceklerdir. Meselâ, eğer 
bir erkek, dünyada muttaki bir hayat yaşamış, eşi ise böyle bir hayat 
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yaşamamışsa, onlann nikâhı Ahiret'te bozulur. O muttaki erkek, 
nikâhı aynı nedenle veya başka nedenlerle bozulan başka bir mutta¬ 
ki kadın ile birleştirilir. Fakat eğer kan ve koca, her ikisi de muttaki 
bir hayat yaşamışsa, onlar Cennet te de ebediyyen kan-koca olarak 

yaşamaya devam ederler. 
28.23. ayetten itibaren ele alınan Kur an in sahih ve güvenilir bir 

kaynaktan geldiği konusunun devamı niteliğinde, burada bir itiraza 
cevap veriliyor. (Burada adı geçmeyen) itiraz şudur: Eğer Kur an Al¬ 
lah'ın kitabı olsaydı, sivrisinek, örümcek, karınca, sinek, an vs. gibi 

basit şeyleri misâl olarak alıp açıklamalar yapmazdı. 
29. Gerçeği anlamak istemeyen ve Hakk’ı araştırmayan kimseler 

bu misâllere takılıp kalırlar; bunlardan yanlış sonuçlar çıkanrlar ve 
kendi sapıklıktan nedeniyle Hakk tan uzaklaşırlar. Gördükleri, 

bunlann ne kadar küçük ve önemsiz yaratıklar olduktandır. Bu 

misâllerle verilmek istenen dersi kavrayamazlar. Diğer taraftan 
Hakk ı arayanlar, bu misâldeki hikmeti düşünerek araştırırlar ve bu 
yüce hikmetlerin Allah katından olduğu konusunda şüpheden an- 

nırlar. 
30. Metinde geçen "fasık" kelimesi “isyan eden” anlamına gelir. De¬ 

mek ki, Allah tarafından konulan sınırlan aşan kimseler kastedil¬ 

mektedir. 
31. Bir yöneticinin vatandaştan için ortaya koyduğu emir ve tali¬ 

matlara Arapçada “ahd” (sözleşme) denir. Çünkü bunlar, vatandaş¬ 
lar için uyulması zorunlu kurallardır. Bu ayette de, kelime bu an¬ 
lamda kullanılmıştır. Allah ın ahdi, insanlara sadece kendisine iba¬ 
det etmeleri, kendisine boyun eğmeleri ve kendisine itaat etmeleri 

için verdiği emirdir. Ahdin kabul edilmesi ise, tüm insanlığın Hz. 
Adem in (a.s.) yaratılışı sırasında verdiği, Allah a itaat sözüdür. (Da¬ 

ha ayrıntılı açıklama için bkz. A raf: 172) 
32. Bu kısa ayet anlam bakımından öylesine geniştir ki, iki insan 

arasındaki ilişkiden, uluslararası ilişkilere kadar tüm ahlâkî du¬ 
rumları ihtiva eder. Bu ayete göre Allah'ın insanlara korunmasını 

emrettiği ilişkileri kesmek, kaos ve düzensizliğe neden olur. Çünkü 
sadece bu ilişkiler, insanları Allah'a ve birbirlerine bağlayabilir. 

"İlişkileri kesmek" aynı zamanda “onlan kötüye kullanmak" anla¬ 

mına da gelir. Çünkü bu bağlar doğru bir şekilde gözetilmediği süre¬ 
ce aynı sonuçlar ortaya çıkar. Bu nedenle Kur an sadece bu bağların 
koparılmasını değil, dünyada karışıklık, kaos ve düzensizliğe neden 

olduğu için suistimal edilmesini de yasaklar. 
33. Bu ayette "fasık"ın tam tarifi verilmektedir: Fasık, insanla Al¬ 

lah arasında veya insanla diğer insanlar arasındaki ilişkileri bozup 

kesen ve yeryüzünde karışıklık çıkaran kimsedir. 
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29 Yerde olanların tümünü sizin için yaratan O’dur. Sonra göğe yöne¬ 

lip (istiva edip) de onlan yedi gök olarak düzenleyen O'dur.34 O, herşeyi 

bilendir.35 

30 Hani36 Rabbin, Meleklere:37 "Muhakkak ben, yer yüzünde bir hali¬ 

fe38 var edeceğim" demişti. Onlar da: "Biz seni övüp-yüceltir ve (sürekli) 

takdis edip dururken, orada fesat çıkaracak ve orada kanlar akıtacak biri¬ 

ni mi var edeceksin?"39 dediler.40 (Allah:) "Şüphesiz, sizin bilmediğinizi 

ben bilirim." dedi.41 

31 Ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti.42 Sonra onlan meleklere yö¬ 

neltip: "Eğer doğru sözlüler iseniz, bunlan bana isimleriyle haber verin" 
dedi. 

32 Dediler ki: "Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiç bir 

bilgimiz yoktur.43 Gerçekten sen, her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi 

olansın." 
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AÇIKLAMA 

34. "Yedi göğün" önemini belirlemek kolay değildir. Her devirde in¬ 

sanlar gökyüzü ve yeryüzünü çevreleyen ve onun ötelerine uzanan 
uzayla ilgili değişik teoriler üretmişlerdir. Bu nedenle, gökyüzü ile il¬ 
gili bu farklı teorilerden herhangi birini Kur an da değinilen “yedi gö¬ 
ğe’* bağlamak doğru olmaz. Bu yedi feleği (sfer) ayırdığı veya yeıyüzü- 
nün içinde bulunduğu evren bölgesinin yedi felekten oluştuğu an¬ 
lamlarına gelebilir. 

35. Burada insanlar Allah'a isyan etmemeleri için uyarılıyor. Çün¬ 

kü Allah her şeyi bilir ve hiç kimse O ndan bir şey gizleyemez. Aynı 

zamanda, hangi hayat tarzının insanoğluna daha uygun olduğunu 
sadece O bildiği için, insanlar O nun davetine uymaya ve O na itaat 
etmeye çağrılıyorlar. O nun gösterdiği hidayetten yüz çeviren herkes 

cehalete sapacaktır; çünkü, gerçek bilginin tek kaynağı O'dur. Kişi, 
O nun hidayetinden yüz çevirirse hiçbir şey elde edemez; çünkü, 
Hak bilginin elde edebileceği başka bir kaynak yoktur. Etrafını çev¬ 
releyen karanlıktan insanı, ancak, O nun Nur u kurtarabilir. 

36. Buraya kadar geçen ayetlerde insandan Allah'a itaat etmesi is¬ 

teniyordu; çünkü O, yaratıcıdır, Hakim dir, ölüm ve hayatı belirle¬ 
yendir; çünkü O, insanın yaşadığı evrenin Sahibi ve Hakimi'dir. Bu 
ayetlerde ise insan, yeryüzünde halifesi olduğu Allah’a itaat etmeye 

davet ediliyor. Bu nedenle insan, Allah a itaat etmesi. O nun Hida¬ 
yetine tâbi olması ve sürekli kendisine düşman olan, onu saptırmak 
için fırsat kollayan şeytana uymaması konularında uyarılıyor. Eğer 
şeytanın aldatmalarına uyarsa en büyük suç olan Allah'a isyana 
kalkışmış olarak, korkunç bir sonla karşılaşacaktır. 

Kur'an burada insanlık tarihinin bir bölümüne, başka türlü is¬ 
patlanması mümkün olmayan insanın yaratılışına ışık tutuyor. 
Şüphesiz bu daha güvenilir bilgi, sadece tahmine ve yerin altından 
çıkarılan kemiklere dayanan “bügfden, çok çok daha Önemlidir. Her 

şeyin ötesinde bu bilgi insanı, zavallı bir evrim yaratığı seviyesinden, 
Allah'ın en şerefli yaratığı, melekler ve her şeyin secde ettiği Allah'ın 
yeryüzündeki halifesi seviyesine çıkarmaktadır. 

37. "Melek", sözlükte elçi, özellikle Allah'ın elçisi anlamlarına ge¬ 

lir. Melekler kişilikleri olmayan soyut güçlerden ibaret değildirler. 
Onlar kişilikleri olan varlıklardır ve Allah'ın mülkünü yönetmek üze¬ 
re görevlendirdiği elçilerdir. Hem meleklerin varlığını reddeden ma- 
teıyalistlerin, hem de onları Allah'a ortak koşan veya onlan Allah'a 
ibadette aracı kabul eden cahillerin hatalı oldukları. Kurandan 
açıkça çıkarılabilir. 
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38. Halife, kendisine otorite tarafından verilen görevleri, onun ye¬ 

rine kullanan kişidir. O halde insan mâlik değildir, o sadece Allah'ın 
temsilcisidir ve kendisine gerçek Hâkim tarafından verilenler dışın¬ 

da hiçbir güce sahip değildir. Bu nedenle, kendi istediklerini yapma 
hakkına sahip değildir. Onun görevi, temsil ettiği otoritenin istekle¬ 

rini yerine getirmektir. Eğer verilen yetkileri kendisinin sanır veya 
bu yetkileri kendi arzularına göre kullanırsa veya bir başkasının 
hâkimiyetini kabul edip, onun isteklerine boyun eğerse, bu isyan ve 

ihanet olur. 
39. Bu soru itiraz amacıyla değil, mesele hakkında daha fazla bilgi 

sahibi olmak amacıyla sorulmuştur. Melekler, Allah'ın hiçbir işine 

itiraz edemezler. Onlar Halife denince, yaratılacak varlığa bazı güç¬ 

ler verileceğini anladılar; fakat böyle muhtar bir yaratığın, evrenin 
zorunlu kanunlarla yönetilen düzenine nasıl uyum sağlayacağını 
anlayamadılar. Kendisine muhtariyet verilen birinin yaşadığı evren¬ 

de, düzenin nasıl devam edebileceğini de anlayamadılar. 
40. Bununla, halifeliği kendilerinin hakettiğini ve bu yüzden Hali¬ 

feliğin kendilerine verilmesi gerektiğini söylemek istemiyorlardı. 

Söylemek istedikleri şuydu: “Biz senin emirlerini boyun eğerek, ita¬ 
atle ve isteyerek yerine getiriyoruz; bütün evreni temiz ve düzen için¬ 
de muhafaza ediyoruz ve seni hamd ile teşbih ve takdis ediyoruz. Bu 
nedenle niçin bir halifeye ihtiyaç duyulduğunu anlayamıyoruz.” 

Arapça "teşbih" kelimesinin iki anlamı vardır; “kutsamak" ve “is¬ 

teyerek çalışıp, elinden geleni yapmak”. Takdis de “kutsamak ve te¬ 

mizlemek” anlamlarına gelir. 
41. Bu, meleklerin ikinci şüphesine verilen cevaptır: “Siz bir halife 

tayin edilmesinin hikmetini anlayamazsınız. Sizin hizmetleriniz, be¬ 
nim katımda bulunan amacı yerine getiremez. Ben, sizin bahsettiği¬ 
niz hizmetlerden daha fazlasını istiyorum. Bu nedenle yeryüzünde 
bir insan yaratacağım ve ona bazı güçler vereceğim.” 

42. Istılahlar insanoğlunun eşyayı algılamasına yarayan araçlar¬ 

dır. Gerçekte insanoğlunun eşya ile ilgili tüm bilgisi, onlara isimler 
vermesine dayanır. Bu nedenle Hz. Adem'e (s.a.) her şeyin isimleri¬ 
nin öğretilmesi, onlarla ilgili bilginin de öğretilmesi anlamına ge¬ 

lir. 
43. Göründüğü kadarıyla bir meleğin bilgisi kendi bölgesi -hava, 

su, bulut vs.- ile sınırlıdır. Meleğin aksine insanın bilgisi çok geniş ve 
kapsamlıdır. Eşyanın özel bir bölümünden sorumlu olan melek ka¬ 
dar bilgiye sahip olmasa da insan, eşyanın geneli hakında belli bir 

bilgiye sahiptir. Bunun aksine bir melek kendi görev alanı dışındaki 
şeylerle ilgili hiçbir bilgiye sahip değildir. 
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33 (Allah:) "Ey Adem, bunları onlara isimleriyle haber ver" dedi. O 
da, bunlan onlara isimleriyle haber verince,44 (Allah) dedi ki: "Size de¬ 
medim mi, göklerin ve yerin gaybını gerçekten ben bilirim, gizli tuttuk¬ 
larınızı da, açığa vurduklarınızı da ben bilirim." 

34 Ve meleklere: "Ademe secde edin" dedik45 de İblis’ten46 başka (di¬ 
ğerlerinin tümü) secde ettiler. O ise, dayattı ve kibirlendi ve kâfirlerden 
oldu.47 

35 Ve dedik ki: "Ey Adem, sen ve eşin cennette yerleş. İkiniz de on¬ 
dan, neresinden dilerseniz, bol bol yiyin;-ama şu ağaca yaklaşmayın,48 
yoksa zalimlerden olursunuz."49 

36 Fakat Şeytan, oradan ikisinin ayağını kaydırdı ve böylece onları 
içinde bulundukları durumdan çıkardı. Biz de: "Kiminiz kiminize düş¬ 
man olarak inin,50 sizin için yeryüzünde belli bir vakte kadar bir yerleşim 
ve meta vardır" dedik. 
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AÇIKLAMA 

44. Bu tasrih, meleklerin ilk endişesine (Bkz. An: 39) verilen karşı¬ 
lıktır. Bu şekilde Allah meleklere şöyle demek istiyor: “Ben Adem'e 
sadece yetki değil, bilgi de veriyorum. Bu nedenle onun halife tayin 
edilmesinin iki yönü var: Karanlık yönü, onun yetkisini kötüye kul¬ 
lanarak fesat çıkarması, aydınlık yönü ise, bilgisinin yardımıyla kö¬ 
tülüğe değil iyiliğe yönelmesidir. O halde akılı hir kimse, iyi özellikle¬ 
re sahip olan bir şeyden, sadece kötülük potansiyeline sahip bulun¬ 
duğu için vazgeçmez. 

45. Bu, yeryüzünü ve tüm evrenin yeryüzüyle ilgili bölümünü yö¬ 
neten meleklerin, insana baş eğip, itaat etmesinin sembolik bir ifa¬ 
desiydi. İnsan Allah'ın emriyle halife tayin edildiği için, evrenin bu 
bölümünde görevli olan meleklere, Allah dilediği müddetçe, kendi fe¬ 

lekleri dahilinde, yetkileri kötüye de, iyiye de kullansa insana yar¬ 
dımcı olmaları emredilmiştir. Bu şu anlama gelin “Doğru olsun, yan¬ 
lış olsun, yapmak istediği her şeyde ona yardımcı olacaksınız. Mese¬ 
la namaz kılacağı veya başka iyi bir iş yapacağı zaman, kendi kapasi¬ 
teniz dahilinde ona yardım etmelisiniz. Veya o hırsızlık yapmak ya 
da başka bir kötülük yapmak isterse. Biz onun yetkisini bu yolda 
kullanmasına izin verdiğimiz sürece ona yardımcı olacaksınız. Fa¬ 
kat Biz o yetkiyi ondan aldığımızda, ona yardımcı olmayı bırakacak¬ 
sınız.” Bu bir devlet memurunun durumuna benzer. Kendi yetki sı¬ 

nın içindeki tüm memurlar ona itaat ederler; fakat hükümet tarafın¬ 
dan görevden alınınca, daha önceden itaat eden tüm memurlar artık 
ona itaat etmezler. Hatta hükümet emrederse onu yakalayıp hapse 

bile atarlar. Meleklerin de, insanla aynı ilişki içinde olduğu görülü¬ 

yor. Secdenin, itaat ve boyun eğmenin sembolik bir ifadesi olması 
muhtemeldir. Boyun eğdiklerini belirtmek için böyle bir hareketi fi¬ 

ziksel olarak yapmış olmalan da mümkündür. 

46. îblis, sözlükte çok aşın meyus olan, ümitsiz anlamına gelir. Ay¬ 
nı zamanda Allah a isyan eden, insan soyuna boyun eğmenin sem¬ 
bolik göstergesi olarak Hz. Adem'e (a.s.) secde etmeyi reddeden ve 

Kıyamet gününe kadar insanlan saptırmak için Allah'tan mühlet is¬ 
teyen cine verilen addır. Bu cine şeytan da denir. O sadece kötü ve 
soyut bir güç değil, insan gibi belli bir kişiliğe sahip bir varlıktır. Ge¬ 
nelde bilindiği gibi o bir melek değil, melekler gibi özel bir tür olan 
cinlerden biriydi. (Bkz. Kehf: 50.) 

47. Arapça metinden anlaşıldığına göre İblis, Hz. Adem in (a.s.) 
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önünde secde etmeyi reddeden tek cin değildi, bir grup cin daha bu¬ 

nu reddetmişti. İblis in adı, isyanı ilk başlatan o olduğu için anıl¬ 
maktadır. 

48. Bu, Adem ve Havva’nın, halife olarak tayin edildikleri yeryüzü¬ 

ne gönderilmelerinden önce eğilimlerinin denenmesi için “Cennet"te 

tutulduklarını gösterir. Denenmeleri için bir ağaç seçilmiş ve ona 
yaklaşmaları bile yasaklanmıştı. Bu yasağı çiğnediklerinde, Allah 

katında zalimlerden sayılacakları konusunda da uyarılmışlardı. 

Bu imtihan için Cennet en uygun yerdi; çünkü bu şekilde insana, 

Allah'ın halifesinin asıl uygun olan yerin Cennet olduğu, fakat şeyta¬ 
nın aldatıcı sözlerine inanırsa Cennet ten mahrum olacağı gösteril¬ 
miş olacaktı. Cennet'i tekrar kazanmanın tek yolu ise, insanı her an 
saptırmak için fırsat kollayan düşmana karşı baş an kazanmaktı. 

Ağacın adı ve özelliği Kur an da belirtilmemiştir; çünkü ağacın 
özünde kötü bir özellik yoktu. O sadece imtihan amacıyla seçilmiş¬ 
ti. 

49. Arapça zalim kelimesi çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Zulüm 

“bir hak veya görevi ihlâl etmek"tir. Zalim ise, bir hak veya görevi ihlâl 

eden kişidir. Allah'a isyan eden bir kişi üç temel hakka tecavüz etmiş 
demektin İlk olarak o, itaate lâyık olan Allah'ın haklanna tecavüz et¬ 
miştir. Daha sonra isyanına alet ettiği tüm eşya ve varlıkların, örne¬ 

ğin kendi organ ve yetilerinin, diğer insanların, işlerine yardım eden 
meleklerin ve zulmü sırasında kullandığı bütün her şeyin haklanna 
tecavüz etmiş olur. Çünkü bütün bunların, Allah'ın dileği doğrultu¬ 
sunda kullanılmaya hakkı vardır. Son olarak kendi haklanna teca¬ 
vüz etmiş olur; çünkü, kendi nefsinin de kendisi üzerinde, kendisini 
ziyana uğratmaktan korumak gibi bir hakkı vardır. Kendisi isyan et¬ 

mek suretiyle Allah'ın azabına uğradığında da, kendi kendisine zul¬ 
metmiş olur. Bu nedenle Kur an, günahı, birçok yerde zulüm olarak 

niteler. 

50. Yani, “Şeytan insanın düşmanı, insan da şeytanın düşmanı 

olacaktır.” Şeytanın, insanı Allah'ın yolundan saptırıp felâkete sü¬ 
rüklemek istemesi, onun, insanın en büyük düşmanı olduğunu gös¬ 
terir. Diğer taraftan insanın insanlığı, ona, şeytanla savaşmasını 

söyler. Fakat ne yazık ki insan şeytanın yalanlarına o denli kapılır ki, 
onu dost edinmeye başlar. Fakat bu, onların karşılıklı düşmanlığı¬ 
nın dostluğa dönüştüğü anlamına gelmez. Bu sadece insanın düş¬ 
manı tarafından kandırıldığı ve kendi önüne atılan tuzağa yakalan¬ 

dığı anlamına gelir. 
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37 Derken Adem, Rabbinden (birtakım) kelimeler aldı. (Allah da) Bu¬ 
nun üzerine tevbesini kabul etti.51 Şüphesiz O, tevbelcri kabul edendir, 
esirgeyendir.52 

38 Dedik ki: "Oradan tümünüz inin.°3 Artık, ne zaman size benden 
bir hidayet gelir de, kim benim hidayetime uyarsa, onlar için ne bir kor¬ 
ku vardır, ne de mahzun olacaklardır." 

AÇIKLAMA 

51. Hz. Adem (a.s.) bu günahına pişman olup Allah'a yönelerek 
tövbe etmek istediğinde, Allah tan bağışlanma dilemek için uygun 
kelimeler bulamadı. Allah da, pişman olduğu için ona acıdı ve ona 
gerekli sözleri öğretti. 

Arapça tövbe kelimesi “geri dönmek” ve “yönelmek" anlamlarına 
gelir. İnsana uygulandığında, onun isyandan itaate döndüğü anla¬ 
mına gelir. Allah'a atfedildiğinde. O nun kuluna yönelip affettiği an¬ 

lamına gelir. 

52. Kur an burada günahın sonuçlarının kaçınılmaz olduğu ve her 

insanın işlediği günahın cezasını öyle veya böyle çekeceği teorisini 
reddeder. Bu, insanların uydurduğu ve insanlığa zarar veren yanlış 

teorilerden biridir. Bu teori, doğru varsayıldığında, insan bir günah 
işlese artık düzelme ümidini tamamen yitirir, demeye gelir. Geçmiş¬ 
te işlediği bir günahtan pişman olsa ve onu düzeltmenin yollarım 
arasa ve hayatında birçok iyi değişiklikler yapsa da, bu teori onu 
ümitsizliğe boğar Senin için hiçbir ümit yok. sonsuza dek suçlusun, 
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geçmişte yaptıklarının cezasını çekeceksin. Bunun aksine Kur an 
şöyle der: “Bir günahı cezalandırmak veya fazileti mükâfatlandır¬ 
mak tamamen Allah'ın elindedir. Eğer iyi bir işten ötürü mükâfat¬ 
landırılmışsanız, bu sizin iyi davranışınızın doğal bir sonucu değil, 

aksine Allah ın lütfudur. O mükâfatlandırıp, mükâfatlandırmama 
konusunda son söze sahiptir. Aynı şekilde bir günahtan ötürü ceza¬ 
landırılmışsanız, bu, günahınızın kaçınılmaz bir sonucu değildir. 
Çünkü Allah, cezalandırmaya veya affetmeye kâdirdir. Elbette Hü¬ 
küm ve Hikmet sahibi olan Allah bu kudretim gelişigüzel kullanmaz: 
bilâkis, kişinin niyetini gözönünde bulundurur. Eğer tyi bir davranı¬ 
şı mükâfatlandınrsa, ancak kulunun iyi amelleri, kendi rızasını ka¬ 
zanmak için işlediğini gördüğünde mükâfatlandınr. Ve eğer görü¬ 

nürde tyi olan bir davranışı reddederse, onun samimi olmadığını bil¬ 
diği için reddeder. Aynı şekilde, bir suçu isyan amacıyla işledikten 
sonra, pişmanlık yerine daha çok suç işleme isteği doğuran bir suçu 
cezalandırır. Bunun yanısıra kullarının içtenlikle pişman olduğu ve 

artık daha iyi ameller işlemeye karar verdikleri günahlarım affeder 
ve rahmetini gösterir. O halde günahların sonucunun kaçınılmaz ol¬ 

duğunu savunan görüşü reddetmek, günahkârların düzelmesi için 
yeni ümit kapılarını açmaktadır. Günahlarını (bir rahip önünde de¬ 
ğil, Rableri önünde) itiraf edip, isyanlarından utanç duydukları, is¬ 
yankâr tutumlarını bırakıp itaatkâr bir tavır takındıkları sürece en 
büyük günahkârlar ve en azılı kâfirler bile Allah ın bağışlamasından 

ümit kesmemelidirler. 

53. Bağışlama olayından sonra bu emrin tekrarlanması çok önem¬ 

lidir. Bir önceki ayette Hz. Adem in (a.s.) tövbe ettiği ve Allah'ın da 
onun tövbesini kabul ettiği bildirilmişti. Bu şekilde sadece Hz. Adem 

(a.s.) itaatsizlik günahından arınmış olmakla kalmıyor, daha sonra 
onun neslinden gelecek olanlar da bu günahın etkilerinden korun¬ 
muş oluyordu. O halde Hz. Adem’in (a.s.) ve onun soyundan gelenle¬ 

rin günahlanna kefaret olmak üzere Allah'ın “Biricik Oğlu"nu (!) çar¬ 
mıha germesi gerekmiyordu. Aksine Allah sadece onun tövbesini ka¬ 
bul etmekle kalmamış, aynı zamanda onu çocuklarına doğru yolu 

göstermesi için peygamber tayin etmişti. 

"Oradan inin" emrinin tekrarlanması, Hz. Adem'in (a.s.) yaratılış 

gayesinin onun yeryüzünde halife tayin edilmesi olduğunu gösterir. 
O, sadece denenmek ve imtihan edilmek amacıyla Cennet'te tutul¬ 

muştu. (Bkz. An: 48) Bu nedenle tövbesinin kabul edilmesinden 
sonra Cennet’te kalmasına izin verilmemiştir. Hz. Adem (a.s.), dün¬ 

yaya bir ceza olarak gönderilmemiş, yaratılış amacı nedeniyle gön¬ 
derilmiştir. 



68 TEFHİMU'L KURAN 2 / Bakara Suresi 

39 "Küfredip de ayetlerimizi yalanlayanlar ise;54 onlar, ateşin halkı¬ 
dırlar ve orada süresiz kalacaklardır."55 

40 Ey İsrailoğullan,56 size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime 
bağlı kalın, ki ben de ahdinize bağlı kalayım. Ve yalnızca benden kor¬ 
kun. 

AÇIKLAMA 

54. Burada “vahiy” olarak tercüme edilen Arapça âyât kelimesi, 

sözlükte “işaret” veya bir şeyi belirten “sembol” anlamlarına gelen 
ayetin çoğuludur. Kuran bu kelimeyi dört farklı anlamda kullanmış¬ 

tır. Bazı yerlerde, sadece işaret veya sembol anlamına gelir. Bazı yer¬ 
lerde tabiat hadiseleri, Allah'ın ayetleri olarak nitelenmiştir; çünkü, 
her hadise bu perdenin altında gizlenen Hakk a işaret eder. Peygam¬ 
berlere verilen mucizelere de ayet denir; çünkü bu ayetler, onların 

Alemlerin Rabbinin elçileri olduklarını gösterirler. Bazı yerlerde Ki- 
tab'ın bölümleri de ayet olarak nitelenir; çünkü bunlar, sadece 
Hakk’a ve Gerçeğe değil, Kitab'ın Sahibine de işaret ederler. Sadece 

Kitab ın konusu değil, kelimeleri, ifade tarzı ve üslûbu da O nun sa¬ 
hibine işaret eder. Belli bir yerde kullanılan âyât kelimesinin hangi 

anlamı kasdettiği, konunun gelişine göre açığa çıkar. 
55. Hidayetle ilgili 38-39. ayetlerde yer alan Allah'ın kanunu, insa¬ 

nın yaratılışından beri yürürlüktedir ve Kıyamet e kadar sürecektir. 
Bakara 27'de ise ahid diye nitelenir. Bundan amaç, inşam kendi ken¬ 

dine yeni bir hayat tarzı icat etmemesi ve Rabbinden gelen Hidayet'e 
uyması için uyarmaktır; çünkü o, Allah'ın kulu ve halifesidir. Bunu 
bilmenin ise iki yolu vardın Ya kişi doğrudan Allah tan vahiy alır, ya 

da vahyi kendisine vahyolunan bir başka kişiden öğrenir. Bu neden- 
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le, bundan başka her yol yanlış olduğu kadar isyan anlamına da ge¬ 
lir ve kişiyi ebedî azaba sürükler. İnsanın yaratılış kıssası Kur an da 
altı farklı yerde daha anlatılmıştır: A raf: 11-25, Hicr: 26-48, lsra: 
60-65, Kehf: 50, Tâ-Hâ: 116-123, Sad: 71-85. 

Aynı hikâyeyi Eski Ahid'den okumak da faydalı olacaktır. fTekvin: 
1-3). Kur an ile Kitab-ı Mukaddes in bu konuyu ele alışları karşılaş¬ 
tırıldığında, Kur'an'ın saf. orijinal ve Allah tan vahyolunduğu şekil¬ 
de kaldığı, Kitab ı Mukaddes'in ise değiştirildiği hemen anlaşılır. 

Burada, Kur an da, meleklerle Allah arasında geçen karşılıklı ko¬ 
nuşma ile, Talmud’da geçen konuşmayı karşılaştırmak da ilginç ola¬ 
caktır. Talmud'daki bu bölüm sadece ruhsal değerlerden yoksun de¬ 

ğil, aynı zamanda saçmadır. Talmud’a göre melekler Allah'a niçin in¬ 
sanı yaratacağını sorduklarında, Allah yeryüzünde iyi insanlar do¬ 
ğacağı için bunu yaptığı cevabını verir. Güya Allah, meleklerin insa¬ 
nın yaratılması için verdikleri izinden (!) vazgeçmemesi için kötü in¬ 

sanların dünyaya geleceğini onlara bildirmemiştir. 
56. "İsrail" Allah'ın kulu anlamına gelir. Bu, Allah'ın Hz. İbra¬ 

him'in (a. s.) torunlarından ve Hz. lshak'ın (a.s.) oğullarından biri 
olan Hz. Yakub'a (a.s.) bahşettiği isimdi. Onun torunları Israiloğul- 

lan adım aldı. 39. ayete kadar bu, bütün insanlara hitap eden bir gi¬ 
rişti. 40. ayetten, 121. ayete kadar ise özellikle Israiloğullan'na hitap 
eden bir bölüm yer alır. Bazı yerlerde Hıristiyanlara, Arap müşrikle¬ 

rine ve müslümanlara da hitap eder. Bu hitabı tam anlayabilmek 
için aşağıdaki noktalan gözönünde bulundurmak gerekir: 

a) Bu bölüm, Hz. Muhammed'in (s.a.) yönelttiği daveti anlayıp 

kendilerini düzeltme imkânına sahip olan daha önceki peygamber¬ 
lerin takipçilerini etkilemek ister. Bu nedenle Kur an ın mesajının 

daha önceki peygamberlerin getirdiği kitaplann mesajıyla ve Hz. 
Muhammed'in (s.a.) görevinin de diğer peygamberlerle aynı olduğu 

belirtilir. Şöyle denmek istenir: “İlk Önce mesajı pratikte uygulayıp, 
diğer insanları da onu kabule davet etme görevi size emanet edilmiş¬ 
ti. Fakat siz bu görevi yerine getirmek bir yana. Hidayet i arkanıza 
atıp bozulmaya başladınız. Halkınızın geçmişteki tarihi, sizin bu¬ 

günkü ahlâkî ve dinî çöküşünüz, size karşı canlı bir şahittir. Şimdi 
Allah aynı mesaj ve aynı görevle birlikte başka bir kulunu gönderdi. 

Bunda size garip ve yabancı gelecek hiçbir şey yoktur. Bu nedenle 

Hakk ı bile bile inkâr etmemelisiniz. Sizin için en hayırlı şey O nu ka¬ 
bul etmek ve bir zamanlar size emanet edilen görevin aynısını yerine 
getirmeye çalışanlarla aynı safta olmaktır.” 

b) Bu bölüm aynı zamanda Yahudilerin hatalı durumlarına karşı 

çıkmayı ve onların dinî ve ahlâkî dejenerasyonlarını açıkça gözler 
önüne sermeyi amaçlar. Bu nedenle onların İslâm'a karşı tutumları- 
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nın tamamen yanlış olduğunu ispatlar. Çünkü onlar, Islâm'm temel 
ilkelerinin kendi dinlerinin temel ilkeleri ile aynı olduğunu, 
Kur'an'ın Öğretilerinde. Tevrat'ın öğretilerinden farklı veya onlara 

ters düşen hiçbir nokta olmadığını bildikleri halde O na karşı çıkı¬ 
yorlardı. Bu bölüm onların kendilerine verilen hidayete uymadıkla¬ 
rım ve kendilerine emanet edilen liderlik görevini tam olarak yerine 

getiremediklerini de gösterir. Bunu ispatlamak için de inkâr edeme¬ 
yecekleri olaylar nakledilir. Bununla birlikte bu hitap, onların Al¬ 
lah'tan geldiğini hildikleri halde Hz. Peygamber in (s.a.) görevini bal¬ 

talamak için yaptıkları planlan, yaydıklan şüpheleri, geliştirdikleri 
çarpık iddialan ve kurduktan tuzakları da açığa çıkarmaktadır. Sa¬ 
mimiyet ve doğruluktan yoksun olan ve önyargı, inatçılık ve nefse 

tapmaktan kaynaklanan “dindarlık'lannı da ortaya koyar. Onlann 
fazilete kavuşmak istemediklerini de açıkça bildirir. 

Bu vurgular istenilen etkiyi yaratmışü: Yahudilerden iyi olanlann 

gözlerini açmış ve dinî liderlerinin Medine ve çevresinde varolan ma¬ 
nevî otoritelerini sona erdirmişti. Bunun yanısıra, kendileri gözler 
önüne serilince o denli dehşete kapılmışlardı ki, İslâm'a cesurca 

açıktan karşı çıkmamayı tercih etmeye başlamışlardı. 
c) Bundan önceki ayetlerde bütün insanlık, Allah'tan gelen Hida¬ 

yeti kabule davet edilmişlerdi. Burada ise Hidayet e tâbi olmamanın 
ne gibi sonuçlar doğurduğunu göstermek üzere Israiloğullan'mn 
kıssası anlatılıyor. Israiloğullan nın bir örnek olarak ele alınmaları¬ 
nın nedeni, tarihlerinin son dört bin yılı boyunca dünyadaki bütün 
milletlere yaşayan bir örnek oluşturmalarıdır. Bu hikâyede İlâhî hi¬ 
dayete tâbi olmaları veya ayrılmalarına bağlı olarak yaşadıkları iniş 

ve çıkışlar gözlenebilir. 
d) Hitap Yahudileri gözönüne almasına rağmen, önceki peygam¬ 

berlerin ümmetlerinin düştüğü durumlara karşı müminleri de uyar¬ 
mayı amaçlar. Bu nedenle bir taraftan Yahudilerin ahlâkî zayıflıklık¬ 
lan, din hakkmdaki yanlış kanaatleri, çarpık düşünce şekilleri ve 
bâtıl hayat tarzlanna teker teker değinilirken, diğer taraftan müslü- 

manlann hak yolu açıkça görüp, sapık yollardan sakınmaları için 
gerçek dinin ne olduğu gözler önüne serilmektedir. 

Hz. Peygamber (s.a) ilâhı bir ilhamla müslümanlann bu bölümde 
anlatılan yollardan teker teker geçeceklerini biliyordu. Bu nedenle, 
bir hadise göre, Hz. Peygamber (s.a.) müminlerin Hidayetten ayrılıp 

önceki peygamberlerin ümmetlerinin, yani Hıristiyan ve Yahudile¬ 
rin sapık yollarına adım adım uyacaklarını bildirmiştir. Ne yazık ki 
müminler bu uyarıyı gözönünde bulundurmamış ve bozulmalan sı¬ 

rasında aynı yollardan geçmişlerdir. 
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I 

41 Yanınızda olan (Tevrat)ı, doğrulayıcı olarak indirdiğime 
(Kur'an’a) iman edin; onu inkâr edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi 

az bir değer karşılığında değişmeyin.57 Ve yalnızca benden korkun. 
42 Hakkı batıl ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizleme¬ 

yin.58 
43 Namazı dosdoğru kılın, zekâtı59 verin ve rükû edenlerle siz de 

rükû edin. 
44 Siz, insanlara iyiliği emrediyorken, kendinizi mi unutuyorsunuz? 

Oysa siz kitabı okumaktasımz. Yine de akıllanmayacak mısınız? 

AÇIKLAMA 

57. Ayet, bu insanların Allah'ın kanununu bırakıp reddetmelerine 

neden olan dünyevî kazançlarına işaret eder. Bununla birlikte, onla¬ 
rın vahyi (Hidayet) az bir kazanç karşılığı satmayıp, büyük kârlarla 
satmaları gerektiği anlamına gelmez. Çünkü Allah'ın hidayeti kendi 
bedeliyle satılacaksa, tüm dünyanın serveti bir araya getirilse bile 

hiçbir değer ifade etmez. 
58. Bu ayeti anlayabilmek için Arapların genelde okuma-yazma 

bilmeyen ve eğitimden geçmemiş kişiler oldukları gözönünde bulun- 
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durulmalıdır. Bunun aksine Yahudilerde eğitim daha yaygındı ve 

aralarında Arabistan dışında bile tanınan büyük bilginler vardı. Bu 

nedenle müşrik Araplar, Yahudilerin bilginleri karşısında saygı ile 

kanşık korku duyuyorlardı. Bunda Yahudi bilginlerinin ve din 

adamlarının kendi bilgi ve dindarlıklarım sergilemelerinin, üstelik 

bunu üfürükçülük ve muskacılık yaparak desteklemelerinin de rolü 

vardı. Özellikle Medineliler, Yahudilerin bilgili oluşundan korkuyor¬ 

lardı; çünkü, onlarla gece-gündüz ilişki içindeydiler. Bunun sonucu 
nasıl okuma-yazma bilmeyen insanlar, genelde daha çok eğitim gör¬ 

müş, daha medenî ve dindar komşularından etkilenirse, Araplar da 

Yahudilerin etkisinde kalmışlardı. 

Hz. Peygamber (s.a.), Allah ın Rasûlü olduğunu ve kendisine 

uyulması gerektiğini ilân ettiği sırada Arabistan'ın durumu buydu. 

Doğal olarak Araplar bu meselenin çözümünde Yahudilerden yar¬ 

dım istediler ve: “Siz bir Kitab a sahipsiniz ve bir peygamberin izleyi¬ 

cilerisiniz. Allah'ın Rasûlü olduğunu iddia eden bu adam hakkında 

ne dersiniz?” dediler. Fakat Yahudi alimleri bu soruya direkt ve doğ¬ 

ru bir cevap veremezlerdi. Çünkü O nun öğretilerinde hata bulamaz 

ve birden çok ilâh olduğunu söyleyemezlerdi. O nun peygamberler, 

Allah'tan gelen kitaplar, melekler ve ahiret ile ilgili öğretilerinin yan¬ 

lış olduğunu da söyleyemezler ve O nun öğrettiği ahlâkı eleştiremez- 

lerdi. Bununla birlikte ne Hz. Peygamberin (s.a.) öğrettiklerini açık¬ 

ça kabul etmeye hazırdılar, ne açıkça O'nu reddedecek cesarete sa¬ 

hiptiler, ne de Hakkı hemen kabul etmek gibi bir niyetleri vardı. Bu 

nedenle bu davete karşı gizli bir strateji takip ettiler. Hz. Peygamber 

(s.a.), O'na uyanlar ve yeni din hakkında şüphe üstüne şüphe uyan¬ 

dırdılar. Hz. Peygamber (s.a.) ve O'na uyanlar aleyhinde propaganda 

yapip yanlış iddialarda bulundular ve onlan anlamsız bir tartışma 

İçinde oyalamak için lüzumsuz karşı çıkışlarda bulundular. Bu ne¬ 

denle Yahudtler, Hakk ı bâtıla karıştırıp gizlememeleri ve şüpheler 

yaratarak, saçma iddialarda bulunarak, bâtılla karıştırarak Hakk ı 

saklamamaları konusunda uyarılıyorlar. 

59. Namaz ve zekât her zaman vahyi dinlerin temel noktalarından 

birini oluşturmuştur. Diğer bütün peygamberler gibi Israiloğulla- 

n’na gelen peygamberler de bunları emretmiş, fakat Yahudiler bun¬ 

ları unutmaya yüz tutmuşlardı. Namazı cemaatle ikâme etmeyi ter- 

ketmişler ve çoğu tek başına kılmaya bile başlamıştı. Zekât vermek 

yerine faiz almaya başlamışlardı. 
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45 Sabır ve namazla yardım dileyin.60 Bu, şüphesiz, içi saygıyla ürpe¬ 
renlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. 

46 Onlar, (mü'minler ise), hiç şüphesiz, Rableriyle karşılaşacaklarını 
ve (yine) hiç şüphesiz, O’na döneceklerini bilirler.61 

47 Ey İsrailoğullan, size bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dönem) 
alemlere üstün kıldığımı anın.62 

AÇIKLAMA 

60. Yani “sabır ve namaz, Allah yolunda karşılaşılan güçlüklerin 

çözülmesine yardım edecektir.” Arapça sabır kelimesinin sözlük an¬ 
lamı “kontrol etme ve bağlama”dır. Fakat kullanımda, dayanmak, 
zorluklara göğüs germek anlamına gelir. Kur an bu kelimeyi, kişinin 

vicdanına başvurarak seçtiği yolda karşılaştığı zorluklar, yıldırımlar 
karşısında cesaret ve dayanıklılıkla yürümesini sağlayan ahlâkî gü¬ 
cü, istikrarlı olma ve amaca ulaşma konusundaki direnci, ahlâkî di¬ 
siplin ve kontrolü ifade etmek için kullanır. 

61. Namaz ancak Allah a asi olan ve Ahiret gününe inanmayan bir 

kimse için “zor”dur. Gönülden gelerek Allah'a itaat eden ve bir gün 
Allah'ın huzuruna döndürüleceğine inanan kimse için ise, namaz 
zevkli bir görevdir; hatta onun için, farz olan namazı terketmek zor 
bir iştir. 

62. Burada lsrailoğullan'mn Allah'tan gelen Hakk'ı sahiplenen tek 

kavim oldukları, bu nedenle diğer insanlara önder olmakla ve bütün 
milletleri O na boyun eğmeye ve Doğru Yola çağırmakla görevlendi¬ 
rildikleri dönem kastedilir. 
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48 Ve hiç kimsenin, hiç kimse adına bir şey ödeyemeyeceği, hiç kim¬ 
seden bir şefaatin kabul edilmeyeceği ve hiç kimseden bir fidye alınma¬ 
yacağı ve yardım görülmeyeceği günden korkup-sakının.63 

49 Sizi, en dayanılmaz işkencelere uğrattıkarında,64 Firavun ailesi¬ 
nin60 elinden kurtardığımızı anın. Onlar, kadınlarınızı diri bırakıyorlar- 
ken, erkek çocuklarınızı boğazlıyorlardı. Bunda sizin için Rabbinizden 
büyük bir imtihan vardı.66 

50 Ve sizden dolayı denizi ikiye yarıp sizi kurtardığımızı ve Fira- 
vun'un adamlarını -siz seyredip dururken- boğduğumuzu da hatırla¬ 
yın. 

51 Hani Musa ile kırk gece için sözleşmiştik.67 Ama sonra siz, onun ar¬ 
kasından buzağıyı (tanrı) edinmiş68 ve (böylece) zalimler olmuştunuz. 

52 Bundan sonra belki şükredersiniz diye sizi bağışladık. 
53 Ve (yine) hidayete erersiniz diye Musa’ya Kitabı ve Furkanı69 ver¬ 

dik. 
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AÇIKLAMA 

63. Bu ayette Israiloğullan, bozulmalarının asıl nedeni olan ahiret 

hakkındaki yanlış tasavvurlarına karşı uyarılıyorlar. Onlar, büyük 

peygamberlerin torunlan oldukları için ebedî kurtuluşa ereceklerini 

sanıyorlardı. Bu nedenle de hak dini terketmişler ve günaha batmış¬ 

lardı. Burada onlara kutsal ve değerli bir kişi ile olan ilişkileri ve 

onun şefaati sayesinde, yaptıkları kötü amellerin sonucundan kur¬ 

tulamayacakları bildiriliyor. Bu nedenle onlara Israiloğullan’na ve¬ 

rilen nimet (ayet: 47) hatırlatıldıktan hemen sonra, kendilerinin de 

bu dünyada iken Ahiret'e inanmayan günahkâr insanlar gibi ceza¬ 

landırılacakları haber veriliyor. 

64. Burada değinilen olaylar Yahudiler tarafından çok iyi bilin¬ 

mektedir. Bu nedenle, onların şükretmediklerini ve Allah'ın verdiği 

bütün nimetlere karşılık kötü ameller işlediklerini hatırlatmak üze¬ 

re bu tarihî olaylara kısaca değiniliyor. 

65. "Al-i Firavun", hem Firavun un ailesinden olan kişileri, hem de 

Mısır'ın yönetici sınıfına mensup olan kimseleri ihtiva eder. 

66. Bu, onlar için bir karakter imtihanıydı. Onların sıradan bir ma¬ 

den mi, yoksa saf altın mı olduklarının anlaşılması için ateşte de¬ 

nenmeleri gerekiyordu. Bunun yanısıra onlar, mucizevî kurtuluşla¬ 

rından sonra Allah'a şükredip şükretmeyeceklerinin ortaya çıkması 

için de imtihana tâbi tutulmuşlardı. 

67. Israiloğullan Mısır'dan kaçıp Sina Yarımadasına girdiklerinde 

Allah, Hfc. Musa'yı (a.s.) kendisine henüz esaretten kurtulan kavme 

rehberlik etmesi için emirler, tavsiyeler ve kanunlar vermek üzere 

kırk gün, kırk gece Tur a davet etmişti. (Ayrıntılar için bkz. Çıkış, 24- 

31 bölümler.) Burada değinilen Tur un Süveyş Kanalının doğusun¬ 

daki Tur Limanı olmadığına da dikkat edilmelidir. 

68. Buzağıya tapma, Kenan, Mısır ve çevre bölgelerde çok yaygın¬ 

dı. Israiloğullan, bozulup Hz. Yusufun (a.s.) ölümünden sonra Kıp- 

tîlere esir olunca, yöneticilerinden bu kötü geleneği öğrendiler. Bu¬ 

zağıya tapma olayı Çıkış ta (Exodus, 32) ayrıntılı biçimde ele alınmış¬ 
tır. 

69. “Miyar” (kriter) ile hemen hemen eş anlamlı olan 'Türkan" hah 
ve bâtılı birbirinden ayırmaya yarayan bir ölçü anlamına gelir. Bura¬ 

da ise kişinin yanlışla doğruyu, hak ile bâtılı birbirinden ayırmasına 

yarayan İslâmî kavrayış ve ilmi kasteder. 
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54 Musa, kavmine dedi: "Ey kavmim, gerçekten siz, buzağıyı (tanrı) 

edinmekle kendinize zulmettiniz. Hemen, kusursuzca yaratan (gerçek 

ilahhnıza tevbe edip nefislerinizi öldürün:70 bu, yaratıcınız katında sizin 

için daha hayırlıdır." Bunun üzerine (Allah) tevbelerinizi kabul etti. 

Şüphesiz O tövbeleri kabul edendir, esirgeyendir. 

55 Ve (şöyle de) demiştiniz: "Ey Musa, biz Allah'ı apaçık görünceye 

kadar sana inanmayız." Bunun üzerine siz bakınıp-dururken sizi yıldı¬ 

rım çarpmıştı. 

56 Sonra (yine de) belki şükredersiniz diye, sizi ölümünüzden71 sonra 

dirilttik. 

57 Bulutlan üzerinize gölgelendirdik72 ve size kudret helvası ve bıl¬ 

dırcın73 indirdik. Size nzık olarak verdiklerimizin iyisinden yiyin (de¬ 

dik). Onlar bize zulmetmediler, ancak kendi nefislerine zulmettiler. 
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AÇIKLAMA 

70. Günahkâr kimseler buzağıyı tanrı edinen ve ona tapanlar. 

71. Hz. Musa (a.s.) kırk gün, kırk gece için Tur dağına gittiği zaman 

kendisine Israiloğullan'nın yetmiş kabile reisini de beraber getirme¬ 

si söylenmişti. Allah, O na Furkan'ı indirdi ve üzerinde insanların hi¬ 

dayeti için emirlerin yazılı olduğu taş levhalar verdi. Hz. Musa (a.s.) 

da bunlan reislere sundu. Kur an, o zaman aralarından bazılarının 

bu konuda şöyle dediklerini haber verir: “Sadece senin sözünle Al¬ 

lah’ın seninle konuştuğuna nasıl inanırız?” Allah onlann bu küs¬ 

tahlığına çok kızdı ve onlan cezalandırdı. Fakat Kitab ı Mukaddes 

şöyle der: 

“Ve Musa ile Harun, Nabad ve Abihu ve İsrail in ihtiyarlarından 70 

kişi çıktılar ve İsrail’in Allah'ını gördüler ve O nun ayaklan altında 

gök, yakuttan tuğla döşeme gibi aydınlandıkça asıl göğe benzer bir- 

şey vardı ve lsrailoğulannın asilzadelerine dokunmadı ve Allah ı gör¬ 

düler ve yiyip içtiler.” (Çıkış 24: 9-11) 

“Yalvarınm, bana cemalini göster.” Fakat, O şöyle cevap verir: 

“Sen benim yüzümü göremezsin, çünkü, kimse beni görüp de yaşa¬ 

yamaz.” (Bkz. Çıkış 33: 18-23.) 

72. îsrailoğulları, çok kalabalık bir halde Mısır dan göç edip Sina 

Yanmadasma girdiklerinde, değil ev veya çadır, başlannı sokacak 

bir yerleri bile yoktu. O zaman Allah, onlan güneşin yakıcı sıcağın¬ 

dan korumak için bulutlar gönderdi. Eğer bulutlar onlan gölgeleme- 

seydi, çöl güneşinin yakıcı sıcağında kavrulup giderlerdi. 

73. Menn ve Selva Allah ın verimsiz arazide Israiloğullan'nı doyur¬ 

mak için verdiği nimetlerdi. Menn gökten çiğ damlası gibi dökülüyor, 

bıldırcına benzeyen Selva nın ise binlercesi uçuyordu. Nimetler o 

denli boldu ki, Israiloğullan'nın tümü kırk yıl boyunca açlık ve kıtlık 

çekmeksizin bu nimetlerle beslendiler. Bu bağlamda bugün zengin 

yeraltı kaynaklan, iletişim ve ulaşım araçlanyla çağdaş bir ülkenin 

birkaç milyon göçmeni banndınp besleme konusunda zorluklarla 

karşılaşılacağı noktasına da dikkat edilmelidir. (Aynntılı bilgi için 

bkz. Çıkış 16; 1: 7-9, 31-32; Yesu 5: 12, Sayılar 11: 7-9, 31-32.) 
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58 Ve (yine) hatırlayın, demiştik ki: "Şu şehre74 girin ve orada istedi¬ 
ğiniz yerde bol bol yiyin, yalnızca secde ederek kapısından girerken75 
'dileğimiz bağışlamandır' deyin; (biz de) hatalannızı bağışlayalım; iyi¬ 
lik yapanların (ecirlerini) artıracağız." 

59 Ama zulmedenler, kendilerine söylenen sözü bir başkasıyla de¬ 
ğiştirdiler. Biz de o zalimlerin yaptıkları bozgunculuğa karşılık, üzerine 
gökten iğrenç bir azab indirdik. 

60 Hatırlayın; Musa kavmi için su aramıştı, o zaman biz ona: "Asam 
taşa vur" demiştik de ondan oniki pınar fışkırmıştı,76 böylece herkes içe¬ 
ceği yeri bilmişti. Allah'ın verdiği nzıktan yiyin, için ve yeryüzünde boz¬ 
gunculuk (fesad) yaparak karışıklık (ve kışkırtıcılık) çıkarmayın. 

61 Siz (ise şöyle) demiştiniz: "Ey Musa, biz bir çeşit yemeğe katlan¬ 
mayacağız, Rabbine yalvar da, bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur, 

sarımsak, mercimek ve soğan çıkarsın." (O zaman Musa da) "Hayırlı ola¬ 
nı, şu değersiz, şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz?77 (Öyleyse) Mısır'a 
inin, çünkü (orada) kendiniz için istediğiniz vardır." demişti. Onların 

üzerine horluk ve yoksulluk (damgası) vuruldu ve Allah'tan bir gazaba 
uğradılar. Bu, kuşkusuz, Allah'ın ayetlerini tanımazlıkları78 ve peygam¬ 
berleri haksız yere öldürmelerindendi:79 (yine) bu, isyan etmelerinden 

ve sının çiğnemelerindendi. 

AÇIKLAMA 

74. Şehrin adı henüz belirlenememiştir. Bu olay, îsrailoğullan, Si¬ 

na Yarımadası Üe Kuzey Arabistan arasında gezindiği sırada meyda¬ 
na geldiği için, büyük bir ihtimalle oralarda bir şehir olması gerekir. 
Ürdün'ün doğusunda, Erina şehrinin tam karşısında Şittim olması 

da muhtemeldir. Kitab-ı Mukaddes e göre îsrailoğullan Hz. Mu¬ 
sa'nın (a.s.) son yıllannda bu şehri fethettiler ve sefahete düştüler. 
Sonunda Allah onlara veba şeklinde bir azap gönderdi ve içlerinden 

yirmi dört bin kişi öldü. (Sayılar 25: 1 -9) 
75. Onlara, şehre barbar ve acımasız despotlar gibi değü, Hz. Mu- 

hamed'in (s.a.) Mekke'nin fethinde yaptığı gibi Allah'tan korkarak, 
boyun eğip alçak gönüllü bir şekilde girmeleri emredilmişti. 

“Hıttatun” iki anlam çağnştınr: “Şehre 1) Allah'tan günahları nı- 

zın bağışlanmasını dileyerek, 2) Genel af ilân edip, yerlileri öldür¬ 
mekten ve ganimet talan etmekten kaçınarak girin.” 

76. Bu kaya, bugün de, Sina Dağı yakınlarında üzerinde on iki de¬ 

liğiyle görülebilir. Israiloğullan'mn on iki kabilesi arasında su kav¬ 
galarının olmaması için kayadan on iki pınar fışkırtılmıştır. 
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77. Bu şu an'ama gelmez: “Size nimet olarak verilen menn ve selva 

ile tatmin olmuyor ve yeri sabanla kazmak zorunda kalacağınız şey¬ 
ler istiyorsunuz.” Bilâkis, bu ayet şu anlama gelir: “Siz çölde kalma¬ 
nızın nedeni olan büyük amacı -kalplerinizin temizlenmesi ve dün¬ 
yanın önderleri olmaya hazırlanmanız- unutuyorsunuz. Bunun ye¬ 
rine arzularınızın tatmini peşinde koşuyorsunuz ve bunlan bir müd¬ 
det olsun terkedemiyorsunuz.” (Karşılaştır bkz. Sayılar 11: 4-9) 

78. Onlar vahyi çeşitli şekillerde reddettiler: a) Kendi fikir ve istek¬ 

lerine aykın olduğunda hiçbir şeyi vahiy olarak kabul etmediler, b) 
Allah'ın emirlerini çiğnediklerini bile bile, utanmazca O'nun emirle¬ 
rinin aksini yaptılar, c) Kendi arzu ve isteklerine uydurmak için vah¬ 
yin anlamlarını tevil edip değiştirdiler. 

79. îsrailoğlullan'nın tarihi, kendi peygamberlerini öldürme olay¬ 

ları ile doludur. Burada Kitab ı Mukaddes ten birkaç örnek sunuyo¬ 
ruz: 

1) Süleyman Peygamberin ölümünden sonra lsrailoğullan ikiye 
bölündü: Merkezi Kudüs'te olan Yahuda Krallığı ve merkezi Şamar - 
ra'da olan İsrail Krallığı. İki krallık çoğunlukla birbirleriyle savaş ha¬ 

linde olduğu için Yahuda Kralı Asa, Yahuda'ya saldıran İsrail Kralı 
Baasha'ya karşı Suriye Kralı Ben-Hadad'dan yardım istedi. O zaman 
Peygamber Hanani "Ezeli ve ebedi olan Allah" yerine Suriye kralına 

güvendiği için Kral Asa yı suçladı. Asa, peygamberin bu tavsiyesine o 
kadar kızdı ki, onu bir hapishaneye kapattı. (II Tarihler, 16: 1-14) 

2) llyas Peygamber (a.s.) Israiloğullan m Baal'e taptıkları için suç¬ 
layıp onlardan bir tek Allah'a ibadet etmelerini istediğinde, lsrailo¬ 

ğullan onun azılı düşmanlan oldular. Samarra'nın kralı Ahad onu 
ölümle tehdit etti. Çünkü putperest kansı onu llyas Peygamber'e 
(a.s.) karşı kışkırtıyordu, llyas Peygamber (a.s.) hayatmı kurtarmak 

için Sina Yarımadasının dağlarına sığındı. Bu korkulu günlerde şöy¬ 
le dedi: “Ben Alemlerin Rabbi olan Allah'a şikâyetçiyim. Çünkü Isra- 
iloğullan Sen in ahdini bozdular. Sana kurban kesmeyi terkettiler; 
peygamberlerini kılıçla doğradılar ve sadece ben kaldım, şimdi de 
benim canımı almak için peşimde koşuyorlar. (I Krallar 19: 1-10). 

3) Kral Ahab, hakkı söylediği için bir peygamberi daha, Mikaya'yı 
hapsetmiştir. “Ve İsrail'in kralı dedi ki, Mikaya'yı alın ve şehrin yöne¬ 
ticisi Amon'a götürün ve kralın oğlu Yaoş'a götürün ve kral şöyle bu¬ 

yurdu deyin: Bu adamı hapse atın. Onu ben affedinceye kadar elem 
ekmeği ve keder suyu ile besleyin." (I Krallar 22: 26-27) 

4) Yahuda halkı açıkça putlara tapmaya ve Allah katmda kötü 
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olan şeyleri işlemeye başlayınca Zekerlya Peygamber (a.s.) bu kötü¬ 
lüklere karşı çıktı ve: “Neden Allah'ın emirlerini çiğniyorsunuz? Siz 
Allah'ı bıraktınız, O da sizi bıraktı" dedi. Halk ona karşı çıktı ve kralın 
emriyle onu kralın sarayında taşladılar. (II Tarihler 24: 20-21) 

5) Samarra'daki İsrail devleti Asurlular tarafından yıkılıp Ku¬ 
düs'teki Yahudi devleti de tehlikeye düşünce, peygamber Yeremya 

halkı uyarmaya ve bozulmalarının neden ve sonuçlarım onlara ha¬ 
ber vermeye başladı. Ağladı ve şöyle dedi: “Yolunuzu düzeltin; yoksa, 
Samarra’dan daha büyük bir azapla karşılaşacaksınız." Buna cevap 
olarak Yahudiler, O na küfrettiler, onu dövdüler ve hapsettiler. O'nu 
hainlikle suçladılar ve “Keldaniler hesabma çalışıyorsun" diye bağır¬ 
dılar. O nu tutuklayıp zindana kapattılar. Daha sonra onu çamurla¬ 

ra batmp, açlıktan ölmesi için halatlarla bir yeraltı mahzenine indir¬ 
diler. (Ayrıntılı bilgi için bkz. Yeremya 15: 10, 18: 20-23, 20: 1-18 ve 
36-40). 

6) “Ey Kudüs, gönderilen peygamberleri öldüren ve kendisine 
gönderilenleri taşlayan Kudüs!?” (Matta 23: 37). 

7) Yahya Peygamber (a.s.) Yahuda kralı Herod'un sarayında açık¬ 
ça işlenen ahlâksızlıkları görünce, bunlara karşı çıktı ve yakalanıp 

hapsedildi. Daha sonra ona kin besleyen, kralın kansı Herodias ta¬ 
rafından başı kesilmek üzere bir gardiyana teslim edildi. Adam gitti 
ve hapiste onun başını kesip, başını tabak içinde kralın karısına 
sundu. Böylece Allah'ın elçisi hiçbir neden yokken öldürülmüş oldu. 
(Markos 6: 17-29) 

8) Yahudi alimlerinin ve sahiplerinin kötü düzenlemelerinin son 
kurbanı, onlan iki yüzlülükleri ve günahları yüzünden azarlayan ve 
doğru yola gelmelerini tavsiye eden İsa Mesih'ti. Bu “suç”u nedeniyle 

O na bir tuzak kurup öldürmeyi planladılar. O nun on iki havarisin¬ 
den biri olan Yahuda'yı (ihanet etmesi için para vererek) satın aldılar 
ve Hz. İsa'yı (a.s.) yakalamak ve başrahibin evine götürmek üzere, kı¬ 

lıçlar ve sopalarla büyük bir kalabalık gönderdiler. O'nu bağladıktan 
sonra götürüp Roma valisi Pontius Pilate'ye teslim ettiler. O’na ölüm 
cezası verdirebilmek için hakkında yalan debiler öne sürdüler. O ka¬ 
dar ileri gittiler ki, Pilate'den festivalde lütuf göstererek bir katil olan 
Barabbas'ı serbest bırakıp, Hz. İsa'yı (s.a.) çarmıha germelerini iste¬ 
diler. (Matta 27: 22-26) 

Bu ayette. Kur an Israiloğullan'nın tarihindeki en utanç verici bö¬ 
lüme değinir ve onlann Allah'ın lânet ve gazabını hakettiklerlni bildi¬ 
rir. Onlar, aralarından kanuna ve ahlâka en aykırı kişileri seçmişler, 

onlan önder ve başkan yapmışlar, en iyi insanları ise ya zindana, ya 
da darağacına göndermişlerdir. 
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62 Şüphesiz iman edenlerde) Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sa- 

birieriden kim) Allah'a ve ahiret gününe iman eder, salih amellerde bu¬ 

lunursa, artık onların Allah katında ecirleri vardır. Ve onlar için korku 

yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.80 

63 Sizden kesin bir söz almış ve Tur dağını üstünüze yükseltmiştik81 

(ve demiştik ki:) "Size verdiğimize sımsıkı yapışın ve onda olanı (hü¬ 

kümleri sürekli) hatırlayın: umulur ki sakınırsınız." 

64 Siz ise, bundan sonra da yüz çevirdiniz. Eğer Allah'ın üzerinizdeki 

fazlı (lutuf ve İhsam) ve rahmeti olmasaydı, siz gerçekten kayba uğrayan¬ 

lardan olurdunuz. 

65 Andolsun, sizden Cumartesi (günü) haddi aşanlan elbette biliyor¬ 

sunuz.82 İşte biz, onlara: "Aşağılık maymunlar olunuz" dedik.83 

66 Bunu, hem çağdaşlarına, hem sonradan gelecek olanlara 'ders veri¬ 

ci bir ceza/ takva sahipleri için de bir öğüd kıldık. 

67 Hani Musa kavmine: "Allah, muhakkak sizin bir sığır kesmenizi 

emrediyor" demişti. Onlar: "Bizi alaya mı alıyorsun?" demişlerdi. (O da) 

"Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım" demişti. 

68 "Rabbine adımıza yalvar da, bize niteliklerini açıklasın" demişler¬ 

di. (O da Rabbine yalvardıktan sonra onlara) Demişti ki: "Şüphesiz Allah 

diyor ki: O ne pek geçkin, ne de pek genç, ikisi arası dinçdikte bir sığır ol- 

malı)dır. Artık emrolunduğunuz şeyi yerine getirin." 

69 Demişlerdi ki: "Rabbine adımıza (bir daha) yalvar da, bize rengini 

bildirsin." O da: "(Rabbim) diyor ki: O, bakanların içini ferahlatacak san 

bir inektir" demişti. 

AÇIKLAMA 

80. Bu ayet Yahudilerin iman ve amelleri ne olursa olsun, ebedî 

kurtuluşun kendi tekellerinde olduğu konusundaki yanlış zanlanm 

ortadan kaldırmak için burada yer almıştır. Onlar, kendilerinin Al¬ 
lah’la özel bir ilişkileri olduğunu, inançları ne olursa olsun sadece 
Israiloğullan'ndan olmaları nedeniyle doğruca Cennet e gidecekleri¬ 

ni ve diğer insanların Cehennem e gideceklerini sanıyorlardı. Bu 

ayette bu yanlış anlama ortadan kaldırılıyor. Allah, ebedî kurtulu¬ 
şun, kişinin bir gruba mensup olmasına dayanmadığını, büâkis ki¬ 
şinin imanına ve iyi amellerine bağlı olduğunu bildiriyor. Allah'ın 
hükmü bu dünyadaki genel kanaat ve kayıtlara değil, kişinin gerçek 
değerine dayanacaktır. Bu nedenle onlar, Allah tan gelen Hidayet i 
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kabul etmelidirler. Bu ayetin yer aldığı bölümden açıkça anlaşılaca¬ 
ğı üzere Kur an, burada, ebedî kurtuluş için gereldi olan iman ve 
amellerin ayrıntılarına girmiyor. Bunlar ayrıntılarıyla gerekli yerler¬ 
de ele alınmışlardır. 

81. Bu olay Kur an ın muhtelif yerlerinde, çeşitli şekillerde beyan 
edilmiştir. Bu olayın Israiloğullan tarihinde meşhur bir vakıa oldu¬ 
ğuna şüphe yoktur. Fakat günümüzde bu olaym ayrıntılarına vakıf 
olmak şansına sahip değiliz. Ancak genel anlamıyla bu olayın şu şe¬ 
kilde cereyan ettiği anlaşılmaktadır: Allah Tealâ ile îsrailoğullan da¬ 
ğın eteğinde ahid yaparlarken, korkunç bir manzara meydana gel¬ 
miş ve dağ adeta lsrailoğullan'mn tepesine çökecek gibi görünmüş¬ 
tür. Nitekim bu manzara A raf: 171'de ortaya konmuştur. (Aynca 
izah için bkz. A raf an: 132) Bu olay Talmud'da şöyle anlatılır: “O Kut¬ 
sal Varlık, Sina Dağı nı büyük bir tekne gibi onların üstüne kaldırdı 
ve: “Tevrat'ı kabul ederseniz iyi olur, yoksa burası mezarınız olur” 
dedi. (Shab, 88) 

Aynı olay Kitab-ı Mukaddes te daha farklı ele alınmış olmasına 
rağmen, yine de o manzara canlandınlmıştır: “Ve Sina Dağı bir du¬ 
man haline geldi. Çünkü Rab, O na ateş içinde indi ve oradan ocak¬ 
tan çıkan duman gibi bir duman yükseldi ve bütün dağ sarsıldı" (Çı¬ 
kış 19: 18). “Ve bütün kavim gökgürültüleri, şimşekleri, boru sesini 
ve dağdaki dumanı gördüler. İnsanlar bunu görünce geri çekilip 
uzaklaştılar. Ve Musa'ya dediler ki: “Bizimle konuş seni dinleriz; fa¬ 
kat Tanrı bizimle konuşmasın, yoksa ölürüz.” (Çıkış 20: 18-19.) 

82. Îsrailoğullan'ndan sürekli bir ahid ve “Benimle sizin aranızda 
nesiller boyu sürecek bir işaret” olmak üzere Sebt'e (Cumartesi) uy- 
malan istenmişti. “Altı gün iş yapılabilir; fakat yedinci gün Rabb'a 
mahsustur ve Sebt günüdür. Kim Sebt günü iş yaparsa, mutlaka öl¬ 
dürülecektir." (Çıkış 31: 12-17) Fakat Îsrailoğullan dinî ve ahlâkî 
yönden bozulunca bu yasağı açıkça işlemeye ve Cumartesi günü iş 
yapmaya başladılar. 

83. Bu olay aynntılı bir şekilde A'raf Suresi nde (163-166) ele alın¬ 
mıştır. Olayın ne olduğu konusunda görüş aynlıklan vardır. Bazıları 
onlann fiziksel olarak maymuna çevrildikleri görüşündedirler; bazı- 
lan ise onlann o zamandan itibaren maymun gibi davranmaya baş- 
ladıklannı söylerler. Fakat Kur’an'ın ifadesi, bunun fiziksel bir de¬ 
ğişme olduğuna işaret eder. Bence onlann mevcutlan maymuna 
çevrilmiş, azabm en şiddetlisini çekmeleri için zihinleri insan olarak 
bırakılmıştır. 
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70 (Onlar yine:) "Rabbine (bir kere daha) adımıza yalvar da, bize onun 

niteliklerini açıklasın. Çünkü bize göre (birçok) sığır birbirinin benzeri¬ 
dir. tnşaallah (Allah dilerse,) biz doğruya vanrız" demişlerdi. 

71 (Bunun üzerine Musa) Dedi ki "O (Rabbim) diyor ki: O, yeri sür¬ 
mek ve ekini sulamak için boyunduruğa alınmayan, salma ve onda alaca 

olmayan bir inektir." (O zaman): "Şimdi gerçeği getirdin dediler. Böyle- 
ce ineği kestiler; ama neredeyse (bunu) yapmayacaklardı.84 

72 Hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz de bu konuda birbirinize düş¬ 
müştünüz. Oysa Allah, sizin gizlediklerinizi açığa çıkaracaktı. 

AÇIKLAMA 

84. Israiloğulan na, etraflarındaki putperest milletlerden etkilene¬ 
rek edindikleri ineğe tapma ve ineğin kutsiyeti inançlarını kırmak 
için bir inek kurban etmeleri emredilmişti. Bu, onların imanlarının 
sınanmasıydı. Eğer gerçekten Allah ın birliğine inanıyor ve ibadette 
başka bir şeyi O na ortak koşmuyorlarsa, daha önceden taptıkları 
putu kendi elleriyle kırmalıydılar. Fakat bu çok zor bir sınavdı. On¬ 
lar inek kurban etmekten kaçınmaya çalıştılar; çünkü, bir tek Al¬ 
lah'a inançları henüz tam sağlamlaşmamıştı. Bu görevden kurtul¬ 
mak için ayrıntı üzerine ayrıntı sordular, fakat çok soru sordukça 
daha da köşeye sıkıştılar. O kadar ki, sonunda onlara açıkça, o dö¬ 
nemde özellikle tapmak için seçilen altın renkli ineği kurban etmele¬ 
ri söylendi. Kitab-ı Mukkaddes'te de bu olaya değinilir; fakat, îsrailo- 
ğullan'mn gereksiz sorularla nasıl bu görevden kurtulmaya çalıştık¬ 
larından bahsedilmez. (Bak. Sayılar 19: 1-10). 
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73 Bunun için de: "Ona (ölü cesede, kestiğiniz ineğin) bir parçasıyla 
vurun" demiştik. Böylece, Allah ölüleri diriltir ve size ayetlerini gösterir; 
belki akıllanırsınız.85 

74 Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı; taş gibi, hatta daha katı. 
Çünkü taşlardan öyleleri vardır ki, onlardan ırmaklar fışkırır, öyleleri 
vardır ki yarılır, ondan sular çıkar, öyleleri de vardır ki Allah korkusuyla 
yuvarlamr. Allah yapmakta olduklarınızdan gafil (habersiz) değildir. 
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75 Siz (müslümanlar,) onların (Yahudilerin) size inanacaklarım umu¬ 
yor musunuz?86 Oysa onlardan bir bölümü, Allah'ın sözünü işitiyor, (iyi¬ 
ce algılayıp) akıl erdirdikten sonra, bile bile değiştiriyorlardı.87 

76 İman edenlerle karşılaştıklarında "iman ettik" derler; birbiriyle 

kendi başlanna kaldıkları zaman ise, derler ki: "Allah'ın size açtık (açık- 
ladık)lannı, Rabbiniz katında size karşı bir belge olsun diye mi onlarla 
söyleşiyorsunuz?88 Hâlâ akıllanmayacak mısınız?" 

77 (Peki) Onlar, Allah’ın gizli tuttuklarını da, açığa vurduklarını da 
bildiğini bilmiyorlar mı? 

AÇIKLAMA 

85. Kur an, öldürülen adamın bir müddet için hayata döndüğünü 

ve katilin adını söylediğini bildirmektedir. Bununla birlikte katilin 
bulunması için uygulanan metodla, yani “kurban edilen ineğin" bir 
parçası ile öldürülen adama vurulması hususunda bir belirsizlik 
vardır. Tesniye 21: 1-9'da bahsedilen buna benzer bir metodla eski 
alimler tarafından yapılan tefsiri, yani öldürülen adama kurban edi¬ 
len ineğin bir parçası ile vurulduğu ve onun hayata döndüğü görü¬ 
şünü destekler niteliktedir. Bu şekilde Allah'ın bir ayeti gösterilmiş 
olmakta, aynı zamanda onlann taptığı nesnenin ne kadar güçsüz ol¬ 
duğu ve öldürülmesinin hiçbir zarar vermediği gözler önüne seril¬ 
mektedir. Diğer taraftan onun öldürülmesinin yararlı bazı yönleri de 

vardır. « 
86. Buradaki hitaplar kısa bir süre önce İslâm'a giren Medineli 

müslümanlaradır. Onlar Hz. Peygamber e (s.a.) büyılk bir ilgi duyu¬ 
yorlardı; çünkü komşu Yahudilerden peygamberlik, vahiy, melek¬ 
ler, ilâhı kanun vs. hakkında çok şeyler duymuşlardı. Onlardan 
O na inananların tüm dünyaya önderlik edeceği yeni bir peygambe¬ 
rin geleceğini de işitmişlerdi. işte bu nedenle Hz. Peygamber i (s.a.) 
duyduklarında Medineliler hemen O na dönmüşler ve büyük grup¬ 
lar halinde İslâm’a girmişlerdi. Doğal olarak ilâhı kitaba sahip olan 
ve bir peygamberin geleceğini önceden bildiren Yahudilerin Hz. Mu- 

hammed'i (s.a.) kabul edenlerin ilki ve O nun en önde gelen destekçi¬ 
leri olmalarını bekliyorlardı. Fakat onlann beklentilerinin tersine 
Yahudiler yeni dine girmeyince, yeni müslümanlar kendileri onlara 
gidip İslâm’ı tebliğ ettiler, fakat onlan ikna edemediler. İslam’ı kabul 
etmeyişlerini İslam aleyhine delil olarak kullandılar. Şöyle dediler: 
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Bunda şüpheli bir şeyler olmalı. Eğer Hz. Muhammed (s.a.) gerçek¬ 
ten Allah'ın elçisi olsaydı, kitabı bilen bu alim insanlar O'nu reddet- 
mezlerdi. Bu hatalı düşünce ile yayılmaya çalışılan şüpheyi ortadan 
kaldırmak için, onlardan daha iyisinin beklenemeyeceğini anlat¬ 
mak üzere Yahudilerin geçmiş tarihleri anlatılıyor. Aynı zamanda sı¬ 
radan müslümanlar kendi şehirlerindeki Yahudilerin Hz. Muham¬ 
medi (s.a.) kendi kitaplarında geleceği yazılı olan peygamber olarak 

kabul edecekleri konusunda ümit beslememeleri için uyarılıyorlar. 
Onlara, tarihleri böyle olan bir kavimden bu tür beklentilerde bulun¬ 
mamaları söyleniyor. Bu uyan gerekliydi. Çünkü müminlerin onla¬ 
rın İslâm'ı reddetmesi nedeniyle cesaretlerini kaybetmeye eğilimleri 
vardı. Yahudilere gelince; onlar o denli bozulmuş ve taş kalpli ol¬ 
muşlardı ki, daha önceden kızlannı öldüren putperestlerin kalbini 
yumuşatan bu ayetler bile onlan harekete geçirememişti. Bu taş 
kalpli Yahu d iler, sadece bu kadarla da kalmayıp ayetlerle alay da 

ediyorlardı. Bu nedenle bu şevkli müslümanlar, kendi arzularına 
uydurmak için Hakk ı bozan ve kendi değiştirdikleri dine ümit bağla¬ 
yacak küstahlığı gösteren Yahudilerin gerçek durumunu anlamala¬ 
rı için uyarılıyor. Bu tür kişilerin, kendilerine sunulduğunda Hakk ı 
hemen kabul edeceklerine inanmak yanlıştır. 

87. Burada değinilen gruplar, Yahudi alimleri ve dinî liderlerdir. 

Allah'ın kelâmı ile de, Tevrat ve diğer peygamberlerin getirdiği diğer 
kutsal kitaplar kastedilir. Yahudi alimleri ilâhı kitapları sadece de¬ 
ğiştirmek, bozmak, yanlış yorumlamak ve kendi anlamak istedikleri 
anlamda okumakla kalmayıp, metindeki kelimeleri de bile bile de¬ 
ğiştirmişlerdir. 

88. Onlar gizlice buluştuklarında, birbirlerini, Tevrat'ın bir pey¬ 

gamberin geleceğini bildiren bölümlerini müslümanlardan gizleme 
konusunda uyarıyorlardı. Aynı zamanda, kutsal kitapta onlann bu¬ 
günkü tutumlarına karşı delil teşkil eden bölümleri de müslümanla- 
ra bildirme tehlikesine karşı birbirlerini uyarıyorlardı. Müslümanla¬ 
rın bu hükümleri Kıyamet gününde kendilerine karşı delil olarak 
kullanmalarından da korkuyorlardı. Bu, onlann Allah'ın bilgisi hak¬ 
kında ne tür bir inanca sahip olduklannı gösteren bir örnektir. On¬ 
lar Hakk ı bu dünyada gizlemeyi başarabilirlerse, Ahiret'te bununla 
ilgili bir delil getirilemeyeceğini sanıyorlardı. Bu nedenle burada bir 
parantez açılıp onlann, gerçekten, Allah'ın insanlann işlerinden ha¬ 
berdar olmadığına inanıp inanmadıktan soruluyor. 
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78 Onlardan bir bölümü de ümmidir. Kitabı bilmezler; (bildikleri) 
bir sürü asılsız şeylerden başka değil; bunlar yalmzca zannederler.89 

79 Artık vay hallerine; kitabı kendi elleriyle yazıp, sonra az bir değer 

karşılığında satmak için: "Bu Allah katmdandır" diyenlere.90 Artık vay, 
elleriyle yazdıklarından dolayı onlara; vay kazanmakta olduklarına. 

AÇIKLAMA 

89. Burada kendi kutsal kitaplarının öğretilerinden habersiz olan 
sıradan Yahudiler kastediliyor. Onlar ne dinin temel kuralları, ne 
ahlâkla ve günlük hayatla ilgili düzenlemeleri ve ne de ebedi kurtu¬ 
luş veya azaba neden olan prensipleri biliyorlardı. Ve ne yazık ki bu 
bilgiye sahip olmaksızın kendileri bir din uydurmuşlar ve boş ümit¬ 
ler besliyorlardı. 

90. Burada Yahudi alimlerin neler yaptıklan anlatılmak isteniyor. 
Onlar sadece, ilâhı kitapları kendi arzu ve isteklerine uydurmak için 
değiştirmekle kalmamış, aynı zamanda orijinal metine kendi yo¬ 
rumlarını, ulusal tarihlerini, bâtıl inançlarım, kendi uydurdukları 
teorileri, felsefe ve kanunları da eklemişlerdir. Daha sonra da bütün 
bunlan (Ki hepsi Kitab-ı Mukaddes te yer almaktadır) Allah tan diye 
ortaya koymuşlardır. Herhangi bir şekilde İlâhî Kitab a dahil olan 
her tarihî hikâye, her yorum, her insan uydurması inanç ve her in¬ 
san yapısı kanun “Allah'ın Kelâmı” olmuştu. Ve her Yahudinin bü¬ 
tün bunlara inanması zorunluydu, eğer inanmazsa ya mürted, ya da 
kâfir olarak kabul ediliyordu. 
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80 Derler ki: "Sayılı günlerin dışında, ateş bize değmeyecektir."91 De 
ki: "Allah katından bir ahid mi aldınız? -ki Allah asla va'dinden dönmez- 
Yoksa Allah'a karşı bilmediğinizi mi söylüyorsunuz?" 

81 Hayır; kim bir kötülük işler de günahı kendisini kuşatırsa, (artık) 
onlar, ateşin halkıdırlar, orada temelli kalıcıdırlar. 

82 İman edip salih amellerde bulunanlar, onlar da cennet halkıdırlar, 

orada temelli kalıcıdırlar. 

AÇIKLAMA 

91. Yahudi halkı ve alimleri arasında, yanlış inançları ve kötü 

amellerine rağmen sadece Yahudi olduklan için Cehennem'e atıl¬ 
mayacakları konusunda yaygın bir inanç vardı. Kendilerinin hiçbir 
azaba uğramayacaklarına ve azaba uğrasalar bile bunun sadece bir¬ 
kaç gün süreceğine ve hatta sonra Cennet e gönderileceklerine ina¬ 

narak kendi kendilerini aldatıyorlardı. 
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83 Hani tsrailoğullandan, "Allah'tan başkasına kulluk etmeyip an- 

neye-babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikle davranın, in¬ 

sanlara güzel söz söyleyin, namazı dosdoğru kılın ve zekâtı verin" diye 

kesin söz almıştık. Sonra siz, az bir bölümünüz dışında yüz çevirdiniz ve 

(hâlâ) çevirmektesiniz. 

84 Hani sizden "Birbirinizin kanım dökmeyin, birbirinizi yurtları¬ 

nızdan çıkarmayın" diye kesin söz almıştık. Sonra sîzler bunu onayla¬ 

mıştınız, hâlâ da (buna) şahitlik etmektesiniz. 

85 Sonra (yine) siz, birbirinizi öldürüyor, bir bölümünüzü yurtların¬ 

dan sürüp -çıkarıyor ve günah ve düşmanlıkla aleyhlerinde ittifaklar ku¬ 

ruyor ve size esir olarak geldiklerinde onlarla fidyeleşiyorsunuz. Oysa 

onlan çıkarmanız, size haram kılınmıştı. Yoksa siz. Kitabın bir bölümü¬ 

ne inanıp da bir bölümünü inkâr mı ediyorsunuz?92 Artık sizden böyle 

yapanların cezası, dünya hayatında aşağılık olmaktan başka değildir; kı¬ 

yamet gününde de azabın en şiddetli olanına uğratılacaklardır. Allah, 

yapmakta olduklanmzdan gafil değildir. 

86 İşte bunlar, ahirete karşılık dünya hayatını satın alanlardır; bun¬ 

dan dolayı azabları hafifletilmez ve kendilerine yardım edilmez. 

AÇIKLAMA 

92. Buna somut bir örnek olarak, Medine yakınında yaşayan farklı 

Yahudi kabileleri arasındaki garip ilişkileri gösterebiliriz. Hz. Pey¬ 
gamberin (s.a.) hicretinden önce Arap kabileleri olan Evs ve Hazreç 
ile anlaşma yapmışlardı. Bir Arap kabilesi diğeri Üe savaşa girdiğin¬ 
de, İki kabilenin Yahudi müttefikleri de birbirleriyle savaşıyordu. Bu 
şekilde Kutsal Kitap'ta yazılı olan emre bile bile karşı çıkılmış ve 
YahudÜer Yahudilerle savaşmış oluyorlardı. Fakat bir Yahudi kabi¬ 
lesi, diğer Yahudi kabilesinden savaş esiri alırsa onlan fidye alarak 
serbest bırakıyordu. Onlara kendi kardeşlerini fidye ile serbest bı¬ 
rakmak gibi insanlık dışı bu durumdan sorulduğu vakit Kitap'ta bu¬ 
na izin verildiğini söyleyerek, kendilerini haklı çıkarmaya çalışıyor¬ 
lardı. Fakat kendi kardeşlerine savaş açarken utanmazca çiğnedik¬ 
leri Kitabın emirlerini, bu durumda sonradan hatırlamalan çok ga¬ 

ripti. O halde bir taraftan esirleri fidye ile kurtarmaya izin veren Ki¬ 
tab'm bir bölümünü kabul ediyor, diğer taraftan iman bakımından 
kardeş olanlara karşı savaş açmayı yasaklayan bölümünü reddedi¬ 
yorlardı. 
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87 Andolsun, biz Musa'ya Kitap verdik ve ardından peşpeşe peygam¬ 
berler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık belgeler verdik ve onu 
Ruhu'l-Kudüs'le93 teyid ettik. Demek, size ne zaman bir peygamber nef¬ 
sinizin hoşlanmayacağı bir şeyle gelse, büyüklük taslayarak bir kısmı¬ 
nız onu yalanlayacak, bir kısmınız da onu öldürecek misiniz? 

88 Dediler ki: "Bizim kalplerimiz örtülüdür." 94 Hayır; Allah, küfürle¬ 
rinden dolayı onları lanetlemiştir. Bundan dolayı onların pek azı iman 
eder. 

AÇIKLAMA 

93. "Ruhül-Kudüs" (Kutsal Ruh), vahye, onu peygamberlere ileten 
Cebrail’e (a.s.) veya Allah'ın saf olarak yarattığı İsa Mesih'in kutsal 
ruhuna delalet edebilir. 

"Apaçık belgeleri' hakkı seven herkes için O nun, Allahtan gelen 
gerçek bir peygamber olduğuna delil teşkil eden mucizelerini, mü¬ 
kemmel kişisel özelliklerini ve onun mucizevî doğumunu kaste¬ 
der. 

94. Bununla şöyle demek istiyorlardı: “Biz imanımızda öylesine 
sabit ve inançlıyız ki, aksine söylenen hiçbir şeyden etkilenmeyece¬ 
ğiz." Mantığa aykın ön yargıların esiri olan bu tür kişiler kendilerini 
böylece aldatırlar. Onlar, bu tür katı bir tutumun, imanlarındaki se¬ 
batlarının bir işareti, bu nedenle de bir fazilet olduğuna inanırlar. 
Gerçekte, onların aksini ispatlayan güçlü deliller olduğu halde, ken¬ 
di geleneksel âdet ve inançlarına bağlanıp kalmaktan daha kötü bir 
durum yoktur. 
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89 Allah katından yanlannda olan (Tevrat)ı doğrulayıcı bir Kitap gel- 
diği zaman, -ki bundan önce küfredenlere karşı fetih istiyorlardı- işte bi- 
lip-tanıdıklan gelince, onu inkâr ettiler.95 Artık Allah’ın laneti kâfirlerin 
üzerinedir.96 

90 Allah’ın kularından, dilediğine kendi fazlından (peygamberliği) 
indirmesini 'kıskanarak ve hakka baş kaldırarak' Allah’ın indirdiklerini 

tanımamakla, nefislerini ne kötü şeye karşılık sattılar.97 Böylelikle ga- 
zab üstüne gazaba uğradılar. Kâfirler için alçaltıcı bir azab vardır. 

91 Onlara: "Allah’ın indirdiklerine iman edin" denildiğinde: "Biz, 
bize indirilene iman ederiz" derler ve ondan sonra olan (Kur’anh inkâr 
ederler. Oysa o (Kur’an), yanlarındaki (Kitabı) doğrulayan bir gerçektir. 
(Onlara) De ki: "Eğer inanıyor idiyseniz, daha önce ne diye Allah’ın pey¬ 
gamberlerini öldürüyordunuz?" 
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AÇIKLAMA 

95. Hz. Peygamberin (s.a.) gelişinden önce Yahudiler, kendi kitap¬ 
larında özellikleri önceden bildirilen bu peygamberi büyük bir istek¬ 
le bekliyorlardı. Şöyle dua ediyorlardı: “Çabuk gelsin ve biz kâfirleri 
yenip, eski şerefimizi tekrar elde edelim!” Medineliler Yahudilerin bu 
beklenti içinde yaşadıklarına şahittiler. Şu söz devamlı ağızlann- 
daydı: “Bırakın şu putperestler istedikleri kadar bize hükmetsinler. 
Peygamber geldiğinde onların hesabını göreceğiz.” Bu nedenle Medi¬ 
neliler Hz. Muhammed'in (s.a.) peygamber olduğunu ilân ettiğini 
duyduklarında, bunlan hatırladılar ve O'nun, Yahudilerin bol bol 
sözünü ettiği peygamber olabileceğini düşündüler. Birbirlerine şöy¬ 
le dediler: “Yahudiler Onu bizden çalmadan gidip. Onu kabul ede¬ 
lim." İşte bu nedenle Medineli müslümanlar, Yahudilerin bu kadar 
merakla bekledikleri peygamberi kabul etmek yerine. O nun en azılı 
düşmanlan olmalannı bir türlü anlayamıyorlardı. 

Onlann Hz. Peygamber'! (s.a.) tanıdıklanna dair birçok delil vardı. 
En güvenilir delil, Yahudi liderlerinden birinin kızı, diğerinin de ye¬ 
ğeni olan Hz. Safiye nin (Peygamber in hanımlarından biri) anlattığı 
olaydır. Hz. Safiye (r.a.) şöyle anlatıyor “Hz. Peygamber (s.a.) Medi¬ 
ne'ye hicret edince, babamla amcam O nu görmeye gittiler. Eve dön¬ 
düklerinde aralannda şu konuşma geçtiğini duydum: 

Babam- Allah'a andolsun, O (bize bahsedilen kişinin) aynısı. 
Amcam- Bundan emin misin? 
Babam- Evet. 
Amcam- O halde niyetin nedir? 

Babam- Yaşadığım sürece O na karşı çıkacağım ve görevinin ba¬ 
şarıya ulaşmasına izin vermeyeceğim." (İbn-i Hişam, cilt II, s. 165, 
Kahire baskısı 1936.) 

%. Ayet şu anlama da gelebilir: “Geleceklerini ve Ahiret'teki ebedî 
kurtuluşlarım satmalarına karşılık aldıktan şey, ne kötü ve ne kadar 
azdır.” 

97. lsrailoğullan’nın ırkçı tutumları, onlann, Ismailoğullan'ndan 
Hz. Muhammed (s.a.) aracılığıyla kendilerine ulaştığı için Hakk’a 
karşı çıkmalanna neden olmuştur. Onlar peygamberin kendi ırkla- 
nndan olmasını istiyorlardı. Bu nedenle, kendilerinden daha aşağı 
gördükleri bir ırktan peygamber çıkınca, O nu kabul etmediler. Bu, 
rasûlünü göndermeden önce Allah'ın onlara danışması gerektiği an¬ 
lamına gelir. Allah onlara danışmayıp kendi seçtiği birisine lütfedin¬ 
ce onlar karşı çıktılar. 
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92 Andolsun, Musa size apaçık belgelerle geldi. Sonra siz onun arka¬ 
sından buzağıyı (tanrı) edindiniz. İşte siz (böyle) zalimlersiniz. 

93 Hani sizden kesin söz almış ve Tur'u üstünüze yükseltmiştik (ve): 

"Size verdiğimize (Kitaba) sımsıkı yapışın ve dinleyin" (demiştik). De¬ 
mişlerdi ki: "Dinledik ve başkaldırdık." Küfürleri yüzünden buzağı 
(tutkusu) kalplerine sindirilmişti. De ki: "İnanıyorsanız, inancınız size 
ne kötü şey emredip-önermektedir?" 

94 De ki: "Eğer Allah katında ahiret yurdu, başka insanann değil de, 
yalnızca sizin ise, (ve bunda) doğru sözlüler iseniz, hemen ölümü dile¬ 

yin98 (bakalım)." 
95 Oysa onlar, önceden ellerinin takdim ettiklerinden dolayı onu 

(ölümü) hiç bir zaman kesin olarak dilemiyeceklerdir. Allah, zalimleri 

bilendir. 

AÇIKLAMA 

98. Bu, eğer ahiret'ten gerçekten emin iseler ve korkmuyorlarsa 
ölümden kaçınmayıp, onu dünya hayatına tercih etmelidirler anla¬ 
mına gelen bir karşı cevaptır. Gerçekte onlar bu dünya hayatına o 
denli düşkündürler ki, ölüm ve ahiret'in sadece düşüncesiyle bile 
dehşete düşerler. 
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96 Andolsun, onlan hayata karşı (diğer) insanlardan ve şirk koşanlar- 
dan (bile) daha tutkun bulursun." (Onlardan) Her biri, bin yıl yaşatılsın 
ister; oysa onun bunca yaşaması, onu azabtan kurtarmaz. Allah, onların 
yapmakta olduklarını görendir. 

97 De ki: "Cibril'e100 kim düşman ise, (bilsin ki) gerçekten o Kitabı,101 
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Allah’ın izniyle kendinden öncekileri doğrulayıcı102 ve mü’minler için 

hidayet ve müjde verici103 olarak senin kalbine indiren O'dur. 

98 Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cibril'e ve Mika- 

il'e düşman ise, artık şüphesiz Allah da kâfirlerin düşmanıdır." 

99 Andolsun (Ey Muhammed), biz sana apaçık ayetler indirdik. Bun¬ 

ları fasık olanlardan başkası inkâr etmez. 

100 Onlar, ne zaman bir ahidde bulunmuşlarsa, içlerinden bir bölü¬ 

mü onu alıp-bozmadı mı? Hayır, onların çoğu iman etmezler. 

101 Ne zaman onlara Allah katından yanlarındakini doğrulayan bir 

peygamber gelse, kendilerine kitap verilenlerden bir takımı, sanki ken¬ 

dileri hiç bilmiyorlarmış gibi Allah'ın Kitabını arkalarına attılar.. 

AÇIKLAMA 

99. Arapça “hayat” kelimesinin sözlük anlamı “herhangi bir tür ya- 
şama”dır. Burada, onların sürdürdükleri hayatın, nasıl bir hayat ol¬ 
duğunu düşünmeksizin yaşamak istedikleri anlamına gelir. Şerefli 
ve yüce veyahut şerefsiz ve aşağılık bir hayat sürmeleri onlar için hiç 
önemli değildir. 

100. Yahudiler, sadece Hz. Muhammed (s.a.) ve müminler hakkın- 
da kötü konuşmakla kalmayıp, İlâhi elçi olarak seçilen Cebrail'e 
(s.a.) de dil uzatıyorlardı. “O bizim düşmanımız, O rahmet meleği de¬ 
ğil, azap meleği” diyorlardı. 

101. Cebrail (a.s.) Kur’an’ı Hz. Muhammed'e (s.a.) Allah'ın emri ile 
indirdiği için, Cebrail (a.s.) hakkında kötü konuşan, aslında Allah 
hakkında kötü konuşuyor demektir. 

102. Yani, “Siz. sadece Kur'an'ı getirdiği için, Cebrail'e (a.s.) küfre¬ 
diyorsunuz. Oysa Kur an, Tevrat'ın öğretilerini onaylıyor. O halde, 
bu şekilde siz kendi kitabınıza sövmüş oluyorsunuz." 

103. Buraya kadar olan ayetlerde Yahudiler, Kur an a ve Hz. Pey- 
gamber'in (s.a.) davetine karşı aldıkları tavrın sonuçlan ile uyanl- 
mışlandı. Ayetin bu bölümünde ise, meseleyi başka bir yönden ele al- 
malan tavsiye ediliyor. Kur an, doğru yolu gösterdiği ve inananlara 
müjdeler verdiği için O na karşı çıkıp reddetmek açıkça akılsızlıktır. 
O halde onlar. Kur an ı kabul ederek ulaşılacak olan gerçek kurtu¬ 
luştan kendilerini mahrum ederek kendi kendilerine zarar vermek¬ 

tedirler. 
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102 Ve onlar, Süleyman'ın mülkü (nübüvvet) aleyhinde şeytanların 
uyduklarına uydular.104 Süleyman ise küfretmedi; ancak şeytanlar küf¬ 
retti.104/a Onlar, insanlara sihiri ve Bahirdeki iki meleğe Harut'a ve Ma¬ 
rufa indirileni öğretiyorlardı. Oysa o ikisi: "Biz, yalnızca bir fitne (dene¬ 
meden geçiren kimse)yiz, sakın küfretme" demedikçe hiç kimseye (bir 
şey) öğretmezlerdi.105 Fakat onlardan erkekle karısının arasım açan şeyi 
öğreniyorlardı.106 Oysa Allah'ın izni olmadıkça onunla hiç kimseye za¬ 
rar veremezlerdi. Onlar ise, kendilerine zarar verecek ve yarar sağlama¬ 
yacak şeyi öğreniyorlardı. Andolsun onlar, bunu satın alanın, ahiretten 
hiç bir payı olmadığını bildiler; kendi nefislerini karşılığında sattıkları 
şey ne kadar kötü; bir bilselerdi. 

103 Doğrusu eğer onlar, iman edip sakınsalardı, sevab(lan) Allah ka¬ 
tında gerçekten daha hayırlı olurdu; bir bilselerdi. 

104 Ey iman edenler,107 "Raina-Bizi güt, bize bak" demeyin, "Unzur- 
na-Bizi gözet" deyin ve dinleyin.108 Kâfirler için acıklı bir azab vardır. 

105 Kitap Ehlinden olan kafirler ve müşrikler, Rabbinizden üzerini¬ 
ze bir hayrın indirilmesini arzu etmezler. Allah ise, dilediğine rahmetini 
tahsis eder. Allah büyük fazl sahibidir. 

AÇIKLAMA 

104. Şeytanın çoğulu olan Şeyatin kelimesi, insanlardan ve cinler¬ 
den sapık ve kötü olanlara delâlet eder. 

Burada iki anlam da kastedilmektedir. Yahudiler, esaretleri, ca¬ 
hillikleri, fakirlikleri ve yurtsuz dolaşmaları gibi nedenlerle ahlâken 
ve maddî yönden çok bozulup tüm iyi niteliklerini kaybettiklerinde, 
sihir, büyü, tılsım ve buna benzer diğer sanatlarla ilgilenmeye başla¬ 
dılar. Hiçbir çaba sarfetmeksizin bu tür tılsım ve büyülerle kendi ge¬ 
leceklerini kazanabilecekleri konusunda kendilerini aldatmaya 
başladılar. Daha sonra kötülükler onlan her taraflarından sardı ve 
büyücülük ilmini Süleyman Peygamber e (a.s.) bağladılar. Süley¬ 
man Peygamber in (a.s.) büyük saltanatını ve muhteşem güçlerini 
bu büyülerle elde ettiğini iddia ettiler. Yahudiler sihir ve bıjyü gibi bu 
tür sanatları büyük bir nimet olarak kabul ettiler, hatta, Yahudi din 
adamları (haham) bile sihirle uğraşmaya başladılar. Sonuç olarak, 
kutsal kitaplara olan tüm ilgilerini kaybettiler ve kendilerini Allah'ın 
Hidayet ine çağıranlara kulak asmadılar. 

104/a. Kur an burada sadece Süleyman Peygamber e (a. s.) atfedi¬ 
len büyücülük suçunu değil, ona Kitab ı Mukaddes te atfedilen di- 
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ğer suçlan da reddeder. (I Krallar: 11) 

Kitabı Mukaddes'e göre “Süleyman kadınlardan çok hoşlanırdı; 
kadınlan, onu başka ilâhlara tapması için kandırdılar. O da Allah 
katında kötü olanı yaptı; onlann ilâhlannın put ve timsallerini yap¬ 
tı." Kur an bunu reddeder ve şöyle der: “Süleyman hiçbir zaman küf¬ 
redenlerden olmadı ve sadece bir kâfir, kadına düşkünlük, putlara 
tapma ve Allah katında kötü olan şeyler gibi suçlan işleyebilir.” 

105. Bu ayette değinilen olay çeşitli şekillerde yorumlanmıştır; fa¬ 
kat benim anlayabildiğim kadarıyla olay şudur: Hz. Lut'a iki yakışık¬ 
lı delikanlı şeklinde iki meleği gönderdiği gibi, Israiloğuîlan Babil'de 
esir iken Allah onlan sınamak için insan kılığında iki melek gönder¬ 
mişti. Bu amaçla o iki melek insanlara sihir öğretmeye başlamışlar¬ 
dı. Fakat melekler, “Bu şeyleri sadece sizi sınamak için öğretiyoruz. 
Bu sanattan yardım ve ümit bekleyerek bu dünya hayatınızı ve ahi- 
retinizi mahvetmeyin” diyerek kendilerine gelenleri uyarıyorlardı. 
Fakat tüm bu uyanlara rağmen onlar sihirler, tılsımlar, muskalar 
için büyük gruplar halinde geliyorlardı. 

Meleklerin insan kılığında gelmelerinde garipsenecek bir yön yok¬ 
tur. Onlar, Allah'ın vekilleri olarak olağanüstü güçlere sahiptirler. 
İnsanlara neden sihri öğrettiklerine gelince, bunu bir örnekle açıkla¬ 
yabiliriz. Bu, polisin rüşvet alan memurlan suçüstü yakalayabilmek 
için işaretlenmiş paralan suçlulara teslim etmek gibi mizansenler 
hazırlamasına benzemektedir. Nasıl bunda garipsenecek bir şey 
yoksa, dejenere olmuş Yahudileri sınamak için meleklerin yaptığı 
şeyde de bir tuhaflık yoktur. 

106. Büyü ilimlerinde en büyük dilek, kadmı ayartabilmek için ko¬ 
casından ayıran bir muska veya tılsım elde etmek idi. Bu, onlann ne 
kadar bozulduklannı göstermektedir. Onlann en büyük zevki baş- 
kalannın kadınlanyla ilişki kurmak ve onlan kocalanndan ayır¬ 
maktı. Bu bozulmanın en kötüsü idi. Çünkü toplumun temel taşım 
oluşturan ailenin köklerini yıkmak demekti. Eğer kan ile koca ara¬ 
sındaki ilişki sağlam olursa, toplum da sağlam ve güçlü olur. Fakat 
ikisi arasındaki ilişki kötü olursa, bütün toplum bozulur. Bu neden¬ 
le onlar, en büyük kötülüğü yapıyorlardı; çünkü, kendi dayanışma- 
lannın ve tüm toplumun bağlı olduğu bu önemli ilişkiyi kökünden 
kesiyorlardı. 

Bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.) Şeytanın dünyanın dört bir tara¬ 
fına vekileıini gönderdiğini söyler. Vekiller geri döndüğünde O'na ne 
yaptıklannı anlatırlar. Birisi kavga çıkardığını, ötekisi karışıklık ve 
kargaşa yarattığını söyler; fakat, Şeytan “Hiçbir şey yapmadınız” 
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der. Daha sonra biri gelir ve: “Bir adamla karısının arasını ayırdım” 
der. Şeytan onu kucaklar ve: “Gerçekten büyük bir iş yaptığını" söy¬ 
ler. Bu hadisin ışığında, neden iki meleğin Israiloğullan'na kan ve 
kocayı ayıran bilgi ile gittikleri açığa çıkmaktadır. Sadece böyle bir 
şey, onların ahlâkî geriliklerini tam anlamıyla ölçebilirdi. 

107. Bu ayetten itibaren müminler, Yahudilerin İslâm ve İslâm 
toplumuna kurduktan tuzaklara karşı dikkatli ol malan konusunda 
uyarılıyorlar. Bunun yamsıra onlar tarafından mü mirlerin kalbinde 
uyandırılan şüphe ve tereddütler ortadan kaldırılıyor ve müslüman- 
larla Yahudiler arasında yapılan tartışmalar sırasında ortaya çıkan 
özel problemler ele almıyor. 

Burada, Hz. Peygamber (s.a.) Medine'ye hicret edip, İslâm çevreye 
hızla yayılmaya başladığında, Yahudilerin müslümanlan çeşitli dinî 
tartışmalar ve teolojik meselelerle meşgul etmeye çahştıklan gözö- 
nünde bulundurulmalıdır. Kendilerine musallat olan kötü alışkan¬ 
lığı, yani kılı kırk yarma, saçma ve anlamsız sorular sorma hastalığı 
m basit ve samimi müslümanlara da bulaştırmak istiyorlardı. Bu 
amaçla Hz. Peygamber in (s.a.) sohbetlerine katılıyor ve ne kadar de¬ 
jenere olduklarını gösterecek şekilde gizli gizli konuşup hileler kuru¬ 
yorlardı. 

108. Yahudiler ne zaman Hz. Peygamber'i (s.a.) görmeye gelseler, 
dış görünüşte O na her tür saygıyı gösteriyorlar; fakat, O'na gizlice 
zarar vermek ve safdışı bırakmak için ellerinden geleni de yapıyor¬ 
lardı. Kaypak sözler kullanıyorlar veya sözü hakaret anlamı taşıya¬ 
cak şekilde yanlış telaffuz ederek anlamını değiştiriyorlardı, örneğin 
O nun dikkatini bir şeye çekmek istediklerinde “Lütfen bir dakika 
bakar mısın?" anlamına gelen, fakat başka anlamlara da gelebilen 
“Ra-ina" kelimesini kullanırlardı, lbranice de buna benzer “Dinle, 
işitmez olasıca!” anlamına gelen bir kelime vardır. Aynca Arapça'da 
aym kelime “kibirli ve cahil insan” anlamına geliyordu. Bundan baş¬ 
ka, konuşma dilinde “Sen bizi dinlersen, biz de seni dinleriz” anlamı¬ 
na da gelebiliyordu. Yine ufak bir dil sürçmesi ile “Bizim çobanımız” 
anlamına gelen “Ra'ine'na"ya da dönüştürülebiliyordu. Övme niteli¬ 
ğinde olan; fakat, bazı insanlar tarafından kötü anlamlara çekilebi- 
len kaypak kelimeleri kullanmamaları için, müminlere, “Bize bak” 
anlan ima gelen ve “ra-ina” gibi ikinci ve kötü bir anlama sahip olma¬ 
yan “unzuma” kelimesini kullanmaları tavsiye ediliyor. Aynı zaman¬ 
da onlara Hz. Peygamber i (s.a.) dikkatle dinlemeleri ve bu şekilde 
O nun dikkatini bir tarafa çekmeye gerek duymamaları öğütleni¬ 
yor. 
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106 Biz, ondan daha hayırlısını veya bir benzerini getirinceye (kadar) 

hiç bir ayeti neshetmez (hükmünü yürürlükten kardırmaz) veya unuttur¬ 

mayız (ya da geri bıraktırmayız). Bilmez misin ki Allah, gerçekten her şe¬ 

ye güç yetirendir.109 

107 (Yine) Bilmez misin ki, gerçekten göklerin ve yerin mülkü Al¬ 

lah'ındır. Ve sizin Allah'tan başka veliniz de yardımcınız da yoktur. 

AÇIKLAMA 

109. Bu, Yahudilerin müminlerin zihinlerinde şüphe uyarmak için 

sordukları bir soruya cevaptır. Onlar şöyle diyorlardı: “Kur an, önce¬ 
ki kitapların Allah tarafından gönderildiğini söylüyor. Eğer böyleyse 

Kur an, neden önceki kitaplardakilerden değişik emirler veriyor? 
Nasıl olur da, aynı Allah, farklı zamanlarda farklı emirler verir? Ayrı¬ 
ca şöyle de diyorlardı: “Kur an, Yahudi ve Hıristiyanların kendilerine 
indirilen öğretilerin bir kısmını unuttuklarını söylüyor. Allah ın öğ¬ 
retilerinin hafızalardan silinmesi nasıl mümkün olur?” Onların bu 
sorulan. Hakk a ulaşmak için değil, karışıklık çıkarmak için sorduk- 
lan açıktır. Allah, onların.bu sorularına şöyle cevap verir: “Ben 
Kâdir'im ve benim gücüm sınırsızdır. Ben herhangi bir emrimi değiş¬ 
tirebilirim veya onun unutulmasına izin verebilirim. Fakat onun ye¬ 
rine aynı amacı yerine getiren, ondan daha iyi veya ona denk bir şey 
koy an m." 
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108 Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi, siz de peygam¬ 
berinizi sorguya mı çekmek istiyorsunuz?110 Kim imanı küfre değişirse, 

artık o, dosdoğru yolu sapıtmış olur. 
109 Kitap Ehlinden çoğu, kendilerine gerçek (hak) apaçık belli ol¬ 

duktan sonra, nefislerini (kuşatan) kıskançlıktan dolayı, imanınızdan 

sonra sizi küfre döndürmek aızusunu duydular. Fakat, Allah'ın emri ge¬ 
linceye kadar onlan bırakın ve (onlara) ilişmeyin.111 Hiç şüphesiz Allah, 
her şeye güç yetirendir. 

110 Dosdoğru namazı kılın, zekâtı verin; önceden kendiniz için hayır 
olarak neyi takdim ederseniz, onu Allah katında bulacaksınız. Hiç şüp¬ 
hesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görendir. 

111 Dediler ki: "Yahudi veya Hıristiyan olmadıkça, kimse kesin ola¬ 
rak cennete giremez." Bu, onların kendi kuruntularıdır112 (öngörüleri¬ 
dir). De ki: "Eğer doğru sözlüler iseniz, kesin-kanıt (burhan)mızı getiri¬ 

niz." 
112 Hayır, kim iyilik yapıcı olarak, yüzünü (kendini) Allah'a teslim 

ederse, artık onun Rabbi katında ecri vardır. Onlar için korku yoktur ve 

onlar mahzun da olmayacaklardır. 
113 Yahudiler dedi ki: "Hıristiyanlar bir şey (herhangi bir temel) üze¬ 

re değillerdir"; Hıristiyanlar da: "Yahudiler bir şey (herhangi bir temel) 
üzere değillerdir" dedi. Oysa onlar. Kitabı okuyorlar. Bilmeyen (bilgi¬ 
sizler113 de, onlann söylediklerinin benzerini söylemişlerdi. Artık Al¬ 
lah, kıyamet günü anlaşmazlığa düştükleri şeyde aralarında hüküm ve¬ 
recektir. 

AÇIKLAMA 

110. Yahudiler kılı kırk yarma hastalığına tutulmuşlardı. Müslü- 
manlara anlaşılması güç ve gereksiz sorular yöneltiyorlar ve onlan 
Hz. Peygamber e (s.a.) aynı sorulan sormalan için ayartmaya çalışı¬ 
yorlardı. Onlar, kendilerinden isteneni yapmalı ve yasaklanandan 
kaçınmalıdırlar. Güç ve eneıjilerini gereksiz çabalarla harcamama- 
lı, aksine önemli meselelere dikkat etmelidirler. 

111. Yani, “Onlann düşmanlığı ve kıskançlığı sizin dengenizi yiti¬ 
rip, onlarla tartışma, kavga ve münakaşalara dalmanıza neden ol¬ 
masın. Siz vakarınızı kaybetmemeli ve değerli vaktinizi bu tip anlam¬ 
sız çabalarla harcamamaksınız; fakat, doğru yolda gitmeye devam 
etmeli ve sabırla Allah'ın hükmünü beklemelisiniz. Allah'ı anıp iyi 
ameller işlemelisiniz. Çünkü, Allah önünde sizi kurtaracak olan şey¬ 
ler onlar değil, ancak iyi amellerdir.” 

112. “Gerçekte bunlar sadece onlann dilekleridir; fakat, onlar 
bunlan sanki gerçekten olacakmış gibi öne sürüyorlar.” 

113. Burada, vahyedilen kitaplardan habersiz olan Arap müşrikle¬ 
ri kastedilmektedir. 
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114 Allah'ın mescidlerinde O'nun isminin anılmasını engelleyen ve 
bunların yıkılmasına çaba harcayanlardan daha zalim kimdir? Onların 
(durumu) içlerine korkarak girmekten başkası değildir.114 Onlar için 

dünyada bir aşağılanma, ahirette de büyük bir azab vardır. 
115 Doğu da Allah'ındır, batı da. Her nereye dönerseniz Allah'ın yü¬ 

zü (kıblesi) orasıdır.115 Şüphe yok Allah, kuşatandır, bilendir.116 
116 Dediler ki: "Allah oğul edindi." O, (bu yakıştırmadan) yücedir. 

Hayır, göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur, tümü O'na gönülden bo¬ 
yun eğmişlerdir. 
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117 Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin ol¬ 
masına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. 

118 Bilgisizler, dediler ki: "Allah bizimle konuşmalı veya bize de bir 
ayet gelmeli değil miydi?"117 Onlardan öncekiler de onlann bu söyledik¬ 
lerinin benzerini söylemişlerdi. Kalbleri birbirine benzeşti.118 Biz, kesin 
bir bilgiyle inanan bir topluluğa ayetleri apaçık göstermişiz.119 

AÇIKLAMA 

114. Yani, “İbadet yerleri böyle günahkâr kimselerin elinde olma¬ 
malıdır; aksine, Allah'tan korkanların yönetiminde olmalıdır. Bu 
düzenleme günahkâr insanların cezalandırılma korkusu yüzünden 
orada fesad çıkarmalarım önleyecektir." Burada aynı zamanda Mek- 
keli müşriklerin (İslâm'ı kabul eden) kendi kardeşlerini “Allah'ın EM" 
diye adlandırdıkları Kâbeye girmelerini menetmelerine de atıfta bu¬ 
lunulmaktadır. 

115. Yani, “Allah, Doğu ve Batı gibi belirli bir yöne bağlı değildir, O, 
bütün yönlerin ve her yerin sahibidir. İbadet için belli bir yönün be¬ 
lirlenmiş olması, Allah'ın sadece o yönde bulunduğu anlamına gel¬ 
mez. Bunun için neden belirli bir yönün diğerine tercih edilip seçildi¬ 
ği veya önceleri belli bir yöne dönülürken, sonradan neden başka bir 
yön ve başka bir yerin belirlendiği konusunda tartışmaya girmeye 
hiç gerek yoktur.” 

116. Allah, ne sınırlı ve dar görüşlü, ne de onlann sandığı gibi fakir 
ve cimridir. Aksine O'nun mülkü, cömertliği ve görüşü sonsuz ve sı¬ 
nırsızdır. O, hangi kullannın kendisini zikrettiğini ve nerede, ne za¬ 
man ve hangi niyetle zikrettiğini bilir. 

117. Onlar Allah'ın bizzat yanlanna gelip: “İşte, bu benim Kitab ım; 
işte, sizin izleyeceğiniz talimatlanm" demesini veya Hz. Muham- 
med'in (s.a.) gerçekten Allah'ın Rasûlü, okuduklarının ise Allah'tan 
geldiğini ispatlayacak bir işaret göstermesini istiyorlardı. 

118. Yani, “Bugün Hakk a karşı çıkanların öne sürdükleri fikirler 
ve istekler yeni değildir. Bunlar doğru yoldan sapanlar tarafından 
her zaman öne sürülen sebeplerin aynısıdır. Çünkü her çağdaki sa¬ 
pık kimseler aynı şekilde düşünüp, aynı iddialarda bulunurlar." 

119. Allah'ın bizzat konuşmasının istenmesi o kadar saçma idi ki, 
bu isteğe cevap bile verilmemiştir. Diğer isteğe, yani Allah'tan bir 
ayet göstermesinin istenmesine ise, Allah, birçok açık ayetler göster¬ 
diğini, fakat inanmaya eğilimli olmayanların bunlan göremeyecek¬ 
lerini söyleyerek cevap verir. 
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119 Şüphesiz biz seni bir müjdeci ve bir uyancı olarak, hak (Kur'an) 
ile gönderdik.120 Sen cehennemin halkından sorumlu tutulmayacak¬ 
sın. 

120 Sen onlann dinlerine uymadıkça, Yahudi ve Hıristiyanlar sen¬ 
den kesinlikle hoşnut olacak değillerdir.121 De ki: "Kuşkusuz doğru yol, 
Allah'ın (gösterdiği) dosdoğru yoldur." Eğer sana gelen bunca ilimden 
sonra onlann heva (arzu ve tutkuManna uyacak olursan, senin için Al¬ 
lah'tan ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. 

121 Kendilerine verdiğimiz Kitabı gereği gibi okuyanlar, işte ona 
iman edenler bunlardır.122 Kim de onu inkâr ederse, artık onlar kayba 
uğrayanlann ta kendileridir. 

122 Ey İsrailoğullan,123 size bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dö¬ 
nem) alemlere muhakkak üstün kıldığımı anın. 

123 Ve hiç kimsenin hiç kimse adına bir şey ödeyemeyeceği, hiç kim¬ 
seden bir kurtuluş karşılığı (fidye) alınmayacağı ve hiç kimseden bir şe¬ 
faatin kabul edilmeyeceği ve yardım görülmeyeceği bir günden kor¬ 
kun. 

124 Hani Rabbi, İbrahim'i birtakım kelimelerle denemeden geçir¬ 
mişti.124 O da bunlan tam olarak yerine getirmişti. (O zaman Allah İbra¬ 
him'e): "Seni şüphesiz insanlara imam kılacağım" demişti. (İbrahim) 
"Ya soyumdan olanlar?" deyince (Allah:) "Zalimler benim ahdime erişe¬ 
mez" demişti.125 

125 Hani Evi (Kâ'beyi) insanlar için bir toplanma ve güvenlik yeri kıl¬ 
dık. "İbrahim'in makamını namaz yeri edinin", İbrahim ve İsmail'e de, 
"Evi'mi tavaf edenler, itikafa çekilenler ve rükû ve secde edenler için te¬ 
mizleyin" diye ahid verdik.126 

AÇIKLAMA 

120. Diğer ayetler bir yana, en göze çarpan ve en açık ayet Hz. Mu- 

hammed’in (s.a.) kişiliği idi. O nun peygamber olmadan önceki ha¬ 
yatını, ülkesinin ve kavminin şartlarını, büyüdüğü çevre ve ortamı 
ve peygamber olmadan önceki hayatınm kırk yılını nasıl geçirdiğini 
çok iyi biliyorlardı. Tüm bunlarda, şu anda yaptığı büyük ve harika 
işlere vesile olabilecek hiçbir şey olmadığını da iyice anlıyorlardı. O 
halde, O, gerçekten Allah'ın Rasûlü olmalıydı. Bu, o denli açık bir 
ayetti ki, bundan sonra başka bir işaret veya mucizeye gerek yok¬ 
tu. 

121. Yani, “Bu insanların Sen den hoşlanmamalarının nedeni, 

Hakk ı arayan samimi kimseler olmaları ve Sen in Hakk ı, gereği gibi 
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açıkça anlatmayı becerememen değildir. Aksine, onlann sana karşı 
çıkmaların nedeni, senin Hakk ı o denli açıkça ortaya koyup onlara, 
dini kendi arzu ve isteklerine göre değiştirebilecekleri bir boşluk bı- 

rakmamandır. Bu nedenle onlan bırak ve uzlaşmaya çalışma; çün¬ 
kü, sen dine karşı onlann takındığı tavn takınmadıkça, onlar 
senden razı olmazlar. Eğer sen de onlar gibi iki yüzlülük yapsan ve 
Allah'a ibadeti nefse tapınma için bir kılıf olarak kullansan, o zaman 
senden hoşnut olurlardı. İnanç ve kötü amellerinde onlara uyma¬ 
dıkça, onlan hoşnut edemezsin.” 

122. Burada ehl-i kitaptan Kur an ı samimiyetle inceleyen ve O nu 

doğru bulduklan için kabul eden dindar bir grup kastediliyor. 
123. Buradan itibaren yeni bir hitap başlıyor. Bu hitabı anlayabil¬ 

mek için aşağıdaki noktalar gözönünde bulundurulmalıdır: 
1) Hz. İbrahim (a.s.) Hz. Nuh'tan (a.s.) sonra Allah tarafından 

İslâm'ın evrensel mesajını yaymakla görevlendirilen ilk peygamber¬ 
di. Davetine kendi ülkesi olan Irak'ta başladı ve insanları İslâm'a (Al¬ 
lah'a teslim olmaya) çağırdı. Daha sonra aynı görevle Suriye, Filistin, 

Mısır ve Arabistan'a gitti. Bunu takiben, çeşitli yerlere elçilerini gön¬ 
derdi. Yeğeni Lut'u eski Ürdün'e; oğlu lshak’ı Suriye ve Filistin'e; bü¬ 
yük oğlu İsmail'i de Arabistan'a gönderdi. Daha sonra Allah O'na, 

Mekke'de, Kâbe adı verilen bir ibadetgâh yapmasını ve orayı daveti¬ 
nin merkezi olarak belirlemesini emretti. 

2) Hz. Ibrahim'in (a.s.) iki oğlundan iki kavim meydana geldi; ls- 
mailoğullan ve Israiloğullan. Birincisi Arabistan'a yerleşen Hz. İs¬ 
mail’in (a.s.) torunlarıydı. Kureyş ve diğer bazı Arap kabileleri O nun 
doğrudan torunları oluyorlardı. Fakat gerçekte Hz. İsmail'in (as.) to- 
runlan olmayan Arap kabileleri de, O nun davetinden az çok etkilen¬ 
dikleri için O'nun torunları olduklarını iddia ediyorlardı. İkincisi, ya¬ 
ni Israiloğullan, lshak'ın oğlu Yakub'un torunlanydılar. Hz. Yusuf, 
Hz. Musa, Hz. Davud, Hz. Süleyman, Hz. Yahya, Hz. İsa (Allah'ın 
selâmı hepsinin üzerine olsun) ve birçok peygamber bunların ara¬ 
sından çıkmıştır. Bunlar Hz. İsrail'den (Yakup’un ikinci ismi) sonra 
Israiloğullan adını almışlardı. Onlann dinini kabul eden başka 
gruplar da bu kavme katılmışlardır. Hz. İsa (a.s.) dahil bütün İsrail 
peygamberleri İslâm'ı, Allah'a teslimiyeti yaymaya çalışmışlardır. 
Fakat Israiloğullan bozulup dinlerini (İslâm) kaybedince, Yahudili¬ 
ği, daha sonra da Hıristiyanlığı icat etmişlerdir. 

3) Hz. İbrahim (as.) bütün insan lan Allah'a teslim olmaya çağır- 
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mak ve onlan Allah'ın hidayeti doğrultusunda ıslah etmekle görev¬ 
lendirilmişti. Kendisi de teslim olmuş, Allah'tan aldığı bilgiye uygun 
hareket etmiş, bu bilgiyi yaymak ve bütün insanları Evren'in Hâki¬ 
mine boyun eğmeye ikna etmek için elinden geleni yapmıştı. Bu ne¬ 
denle de, dünyaya önder olarak seçilmişti. Daha sonra O'nun liderli¬ 
ği, tüm sorumluluklarıyla birlikte Ishak ve Yakup'un torunları olan 
lsrailoğullan'na devredilmişti. Israiloğullan'ndan tekrar tekrar ha¬ 

tırlamaları istenen özel nimet işte budur. Buna uygun bir şekilde, 
Kudüs'teki Kutsal Mâbet, Hz. Süleyman (a.s.) döneminde merkez ve 
Allah'a ibadet edenlerin kıblesi (namazda yüzün döndürüleceği yer) 

yapılmıştı. Israiloğullan bu görevin önderleri olarak kaldıkları süre¬ 

ce de Kutsal Mâbet aym şekilde korundu. 
4) Buraya kadar yapılan hitaplardan (40-121. ayetler) Allah, lsra- 

iloğullan’nı önderlikleri sırasında işledikleri günahlar nedeniyle 
suçluyor. Bu nedenle Kur an onların ahlâkî durumuna işaret ederek 
diyor ki: “Siz, size verilen nimete lâyık olmadığınızı gösterdiniz. Size 
verilen önderlik vazifelerini ihmal etmekle kalmayıp, Allah’ın hida¬ 
yetini de hayatınızdan çıkardınız. Şimdi olaylar öyle bir dereceye gel¬ 
di ki, artık siz Önderliğe uygun olmayan bir millet haline geldiniz." 

5) Onlara, insanlığa önderlik etmenin Hz. İbrahim'in (a. s.) soyun¬ 
dan gelenlerin tekelinde olmadığı; çünkü, hiç kimsenin doğuştan 
getirdiği özellikleri nedeniyle böyle bir hak iddia edemeyeceği söyle¬ 
niyor. O, sadece Hz. İbrahim (a.s.) gibi kendisini Allah'a teslim eden 
ve O nun hidayeti üzere olan kullarına lütfedilen bir mertebedir. îs- 
railoğullan, yoldan saptıklan ve önderliğe uygun olmadıklarım gös¬ 
terdikleri için bu görevden alınmışlardır. 

6) Hz. İbrahim'in (a.s.) soyundan geldikleri için övünen Israiloğul- 
lan dışındaki Yahudi ve Hıristiyanların da Hz. İbrahim'in (a.s.) yo¬ 
lundan saptıkları bildiriliyor. Aynı şekilde Hz. İsmail kanalıyla Hz. 
İbrahim'e (Allah'ın selam’ı üzerine olsurf) bağlandıkları için övünen 
Arabistan müşriklerine de Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in yolundan 
saptıklan için önderliğe lâyık olmadıklan söyleniyor. 

7) Artık Israiloğullan önderlik görevlerinden alınmışlardır. Bun¬ 
dan sonra Hz. İsmail (a.s.) ve Hz. İbrahim'in (a.s.) dualanna uygun 

olarak neden Hz. İsmail'in (a.s.) soyundan Hz. Muhammed'in (s.a.) 
peygamber olarak seçildiği gösteriliyor. O nun peygamber olarak se¬ 
çilmesinin nedeni, kendinden önceki bütün peygamberlerin uydu¬ 
ğu yola tâbi olmasıdır. O ve O na uyanlar Allah tarafından gönderilen 
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bütün peygamberlere inandılar ve bütün dünyayı, daha önceki pey¬ 
gamberlerin çağırdığı yola davet ettiler. Bu nedenle, sadece Hz. Pey- 
gamber'e (s.a.) uyanlar önderliğe uygun niteliklere sahiptirler. 

8) Önderliğin el değiştirmesiyle merkezin de değişmesi gerekiyor¬ 
du. lsrailoğullan'nın önderlik ettiği dönemde Kudüs'teki Mabet mer¬ 
kez ve tüm Hakk a inananların kıblesi idi. Bu nedenle ilk önceleri, 
Hz. Muhammed (s.a.) ve O na inananlar namazda o tarafa dönüyor¬ 
lardı. Fakat lsrailoğullan önderlikten alındıklarında doğal olarak 
Mescidi Aksâ kıble olmaktan çıktı. Bundan sonra Hz. Muham- 
med'in (s.a.) davete başladığ yer olan Mekke'deki Kâbe'nin kıble ola¬ 
cağı ilân edildi. Kâbe aynı zamanda Hz. İbrahim'in (a.s.) davet mer¬ 
kezi olduğu için ne lsrailoğullan. ne de Araplar buna karşı çıkamaz¬ 
lardı. Çünkü her iki grup da Hz. İbrahim'i (a.s.) atalan olarak kabul 
ediyorlardı. Bu nedenle Kâbe'nin merkez yapılmasına karşı öne sü¬ 
rebilecekleri hiçbir sebebleri yoktu. Fakat inatçı insanlann, Hakk ın 
hak olduğunu bildikten sonra da O na karşı çıkmaya devam ettikleri 
bir gerçektir. 

9) Allah müslümanlan önderler olarak ilân ettikten ve Kâbe'yi 
merkez tayin ettikten sonra, önderlik görevlerini yapabilmeleri için 
onlara belli talimatlar veriyor. (Bkz. 153-186. ayetler) 

124. Kur an ın değişik yerlerinde Hz. İbrahim'in (a.s.) insanlara 
imam ve rehber tayin edilmeden önce tâbi tutulduğu zor imtihanlar¬ 
dan bahsedilir. Hz. İbrahim (a.s.) bu imtihanları başarıyla atlatıp bu 
büyük sorumluluğu yerine getirebileceğini ispatladığında bu yük¬ 
sek dereceye ulaşmıştı. Hakikat O na vahyolunduktan sonra tüm 
hayaü bir dizi fedâkârlıklarla geçmişti. O, hayatında değerli olan her 
şeyi feda etmiş ve Hakk yolunda her türlü zorluğa göğüs germişti. 

125. Yani, “Bu vaad, sadece, senin soyundan iyi ve yetenekli olan 
kimseler için geçerlidir, zalimler için değil.” Bu nedenle sapık Israilo- 
ğullan ve putperest Ismailoğullan bu vaade dahil değildirler. 

126. Ev in temizlenmesi sadece pislik için değil, Allah dışında tapı¬ 
lan her şey için de geçerliydi. Allah'ın Evi'nin gerçekten temizlenebil¬ 
mesi demek, orada Allah'tan başkasının adının anılmaması demek¬ 
tir. Çünkü başka birine ibadet veya yardım için başka bir ismin anıl¬ 
ması evi kirletir. Bu ayet kapalı bir şekilde, Kabe'de put bulunduran 
ve Allah yerine onlara tapan Kureyşlileri uyarmaktadır. Yani Hz. İb¬ 
rahim'in (a.s.) ve Hz. İsmail'in (a.s.) varisleri olmakla övünen bu put¬ 
perestler, bu mirasın gereklerini yerine getirmiyorlardı. Bu nedenle 
onlar da, lsrailoğullan gibi, Allah'ın Hz. İbrahim'e (a.s.) verdiği söze 
aykın davranıyorlardı. 
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HARİTA -1 
Hz. İbrahim'in ziyaret ettiği yerleri gösteren harita 

AÇIKLAMA: Hz. İbrahim (a.s.) Irak'ta, Ur şehrinde doğdu. Ateşe atıl¬ 
maktan kurtulduktan sonra Harran'a gitti. Daha sonra Filistin'e git¬ 
ti; orada, davetinin merkez şehirleri olan Methel, Hebran ve Beir 
Sheba'yı kurdu. Yeğeni Hz. Lut'u (a.s.) Lut gölünün doğusuna gön¬ 
derdi. Kendisi Filistin'den ayrılıp, Irak'dan sonra medeniyet ve kül¬ 
tür bakımından en gelişmiş ülke olan Mısır'a gitti. Orada daveti için 
bir merkez kurup kurmadığı hakkında güvenilir bir haber yoktur. 
Oradan da Hicaz'a gitti. Hicaz'da, Mekke'de “Allah'ın Evi" ni kurdu ve 
oğlu Hz. İsmail'i (a.s.) onun koruyucusu olarak tayin etti. Bundan 
sonra Hebran ı (Filistin) daimi merkez olarak seçti. Orada öldüğünde 
ikinci oğlu Hz. îshak (a.s.) O nun görevini devam ettirdi. O ndan son¬ 
ra da Hz. Yakup (a.s.) bu görevi üstlendi. 
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126 Hani İbrahim: "Rabbim, bu şehri bir güvenlik yeri kıl ve halkın¬ 
dan Allah'a ve ahiret gününe inananları ürünlerle nzıklandır" demişti 
de (Allah:) "Küfredeni de az bir süre yararlandırır,127 sonra onu ateşin 
azabına uğratırım; ne kötü bir dönüştür o" demişti. 
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127 İbrahim, İsmail'le birlikte Evin (Ka'benin) sütunlarım yükseltti- 
ğinde (ikisi şöyle dua etmişti:) "Rabbimiz bizden (bunu) kabul et, şüphe¬ 
siz, Sen işiten ve bilensin"; 

128 "Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmuş (müslümanlar) kıl ve soyu¬ 
muzdan da sana teslim olmuş (müslüman) bir ümmet (kıl). Bize ibadet 
yöntemlerini (yer veya ilkelerini) göster ve tevbemizi kabul et Şüphesiz, 
Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin." 

129 "Rabbimiz, içlerinden onlara bir peygamber gönder,128 onlara 
ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphe¬ 
siz, Sen güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sahibisin."129 

130 Kendi nefsini aşağılık kılandan başka, İbrahim'in dininden kim 
yüz çevirir? Andolsun, biz onu dünyada seçtik, gerçekten ahirette de o sa¬ 
rihlerdendir. 

131 Rabbi ona: "Teslim ol"130 deyince (o:) "Alemlerin Rabbine teslim 
oldum" demişti. 

AÇIKLAMA 

127. Hz. İbrahim (a.s.), soyundan gelenler için Allah tan bol nimet 
diledi. İlerde ortaya çıkacak zalimleri bu dileğinin dışmda tuttu. Bu¬ 
nun nedeni Allah'ın da onlan önderlik vaadinden hariç tutmasıydı. 
Fakat Allah, onun bu yanlış anlamasını düzeltti ve şöyle dedi: “Bu iki 
şey arasında çok büyük bir fark var. önderlik sadece gerçek mümin¬ 
lere; fakat, dünya nimetleri hem müminlere, hem de kâfirlere verile¬ 
cektir.” 

Bu, aynı zamanda kişinin sahip olduğu servetin, Allah katında o 
kişiden razı olmasının bir ölçüsü olmadığını da göstermektedir. 
Eğer, bir kimseye çok mal verilmişse, bu, Allah'ın ondan razı olduğu 
ve önderliğe lâyık olduğu anlamına gelmez. 

128. "Onlann temizlenmesi", inançların, amellerin, fikirlerin, alış¬ 
kanlıkların, âdetlerin, kültürün, siyasetin, kısacası hayatın her yö¬ 
nünün temizlenmesi demektir. 

129. Allah büyük bir kudrete ve hikmete sahip olduğu için Hz. İb¬ 
rahim'in (a.s.) duasmı kabul etmiş ve Hz. Muhammed i (s.a.) pey¬ 
gamber tayin etmiştir. 

130. Metinde kullanılan Arapça kelime, “Müslüman ol” veya 
“Islâm'ı kabul et” (Allah’ın isteğine boyun eğ) anlamlarına gelen "es- 
iim"dir. O halde müslüman, kendisini tamamen Allah’a teslim eden 
ve O'na itaat eden, Rab, Mâlik, Hâkim, Yönetici, Kanun koyucu ve 
Mâbud olarak yalnız Allah'ı kabul eden O nun koyduğu hayat düze¬ 
nini yaşayan kimsedir. İslâm, bu inanç ve tutum üzerine kurulan bir 
dinî sistemdir. Farklı ülke ve milletlere gelen bütün peygamberlerin 
dini de buydu. 
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132 Bunu İbrahim, oğlullanna vasiyet etti, Yakup da:131 "Oğullanın, 
şüphesiz Allah sîzlere bu dini132 seçti, siz de ancak müslüman olarak can 
verin" (diye benzer vasiyette bulundu.) 

133 Yoksa siz, Yakub'un ölüm anında, orada şahidler miydiniz? O, 
oğullanna: "Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?" demişti de, onlar 
"Senin ilahına ve babalann İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir 
ilaha ibadet edeceğiz; bizler ona teslim olmuşuz."133 demişlerdi. 

134 Onlar bir ümmetti; gelip geçti. Onların kazandıkları kendileri¬ 
nin, sizin kazandıklarınız sîzindir. Siz, onların yaptıklarından sorumlu 
tutulmayacaksınız.134 

135 Dediler ki: "Yahudi veya Hıristiyan olun ki hidayete eresiniz/' 
De ki: "Hayır, (biz) Hanif (muvahhid) olan İbrahim'in dini (üzereyiz); o 
müşriklerden değildi."135 

136 Deyin ki: "Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Ya- 
kub ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa’ya verilen ile peygamberlere 
Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hiç birini diğerinden ayırdet- 
meyiz136 ve biz O’na teslim olmuşlarız." 

137 Şayet onlar da, sizin inandığınız gibi inanırlarsa, kuşkusuz doğru 
yolu bulmuşlardır; yok eğer yüz çevirirlerse, onlar elbette bir (çelişki ve) 
aykırılık içindedirler. Sana ise, onlara karşı Allah yeter. O, işitendir, bi¬ 
lendir. 

138 Allah'ın boyası;137 Allahtın boyasın)dan daha güzel boyası olan 
kim? Biz (yalnızca) O'na kulluk edenleriz. 

AÇIKLAMA 

131. tsrailoğullan doğrudan Hz. Yakub’un (a.s.) torunları olduğu 
için özellikle O nun adı anılıyor. 

132. Arapça "din" kelimesi. İngilizce’deki "religion" kelimesinden 
daha geniş kapsamlı bir kelimedir. O hayatın tümünü kapsar, fert ve 
toplum hayatmın hiçbir yönü onun sınırlan dışında kalmaz. 

133. Kitab-ı Mukkaddes'te Hz. Yakub’un (a.s.) ölümüyle ilgili tüm 
aynntılann anlatılmasına rağmen, Onun bu son isteğine değinilme¬ 
mektedir. Talmud’da ise ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır ve özü 
hemen hemen Kur an’dakiyle aynıdır: 
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“Yakub dünyadan aynlacağı zaman oğullarını çağırdı ve onlara 
dedi ki: Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin; O atalarınızı kurtardığı gi¬ 
bi, sizi de bütün zorluklardan kurtaracaktır... Çocuklarınıza Allah'ı 

sevmeyi ve O nun emirlerine uymayı öğretin; çünkü Allah âdil olan¬ 
ları ve her işinde doğru yolda yürüyeni korur..." Yakub'un oğullan 
cevap verdiler. “Babamız, bize emrettiklerinin hepsini yapacağız. Al¬ 
lah, bizim yardımcımız olsun." Yakub şöyle dedi: “Eğer O’nun yolun¬ 
dan sağa ve sola sapmazsanız, Allah sizinle olacaktır.” 

Hz. Yakub (a.s.) Rodwell‘de "Midr Rabbah"dan naklen aynı şeyi 
zikretmektedir: “Bir tek olan Kutsal Varlık hakkında kalbinizde hiç 
şüphe var mı?” Onlar şöyle dediler: “Ey İsrail babamız, dinle. Senin 
kalbinde şüphe bulunmadığı gibi bizimkinde de şüphe yoktur. Çün¬ 
kü Rab, bizim Allah'ımızdır ve O tektir." 

134. Yani, “Siz onlann torunlan olmanıza rağmen, onlarla aranız¬ 
da gerçek bir bağ yoktur. Onlann yolundan saptıktan sonra, onlarla 
aranızda bir bağ olduğunu iddia etmeye hakkınız da yoktur. Alah si¬ 
ze atalannızm ne yaptığını değil, kendinizin ne yaptığını soracak¬ 
tır." 

Bizim “amel ve iş” dediğimiz şeyler, Kur'an'a göre, bizim kazançla- 
nmızdır. Çünkü her hareket, her iş, ya iyi ya da kötü bir sonuç doğu¬ 
rur. Eğer yaptığımız iş iyi ise, Allah bizden razı olacak ve bize bunun 
karşılığı olan mükâfatı verecektir. Eğer yaptığımız iş kötü ise, Allah 
buna denk gelen cezayı bize verecektir. Kur an sonuçlarının ciddiye¬ 
tine dikkat çekmek için yapılan iş ve hareketleri kazanç olarak niteli¬ 
yor. 

135. Bu cevabm önemini kavrayabilmek için iki şey gözönünde bu¬ 

lundurulmalıdır: 1) Yahudilik ve Hıristiyanlık, Hz. İbrahim'in (a.s.) 
ölümünden çok sonra ortaya çıkmıştır, özel âyinleri, düzenlemeleri 
vs. ile birlikte Yahudilik, Hz. İsa'dan (a.s.) dört yüz yıl kadar önce 
doğmuş ve bu adı almıştır. Hıristiyanlık ise, Hz. Isa'nın (a.s.) göğe 

yükselmesinden çok sonra bu adı almış ve bu özel inanç ve şekle gir¬ 
miştir. Bu nedenle doğru yolda olmak için Hıristiyan veya Yahudi 
olunması gerektiği iddiası tarihsel olarak uygulanamaz bir iddiadır. 

Çünkü bu durumda Hz. İbrahim (a.s.), Hz. İsa (a.s.) ve diğer bütün 
peygamberler, Hıristiyanlık ve Yahudiliğin ortaya çıkmasından önce 
yaşayan tüm iyi insanlar, sadece onlann yaşadıklan dönemde bu 
dinler olmadığı için doğru yolda sayılmayacaklardır. Bu nedenle 
Yahudi ve Hıristiyanlar ne Peygamberlerin doğru yolda olmadığını, 
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ne de onların Hıristiyan veya Yahudi olduklarını iddia edemezlerdi. 
Bunun aksine, onlara göre, gerçek hidayet onlan ayn dinlere bölen 
belirli özellikler değil, Allah'ın bütün peygamberleri tarafından gös¬ 
terilen ve tüm çağlardaki iyi insanların uyduğu evrensel bir yol¬ 

dur. 

2) Bu cevap aynı zamanda şirk işleyen ve böylece ibadette, teslimi¬ 
yette, saygıda ve itaatte Allah'a ortak koşmayan Hz. İbrahim'in (a.s.) 
yolundan sapan Yahudi ve Hıristiyanlan uyarmayı amaçlıyor. Onlar 
bunu inkâr edemezler; çünkü, kendi ellerindeki kitaplar buna şahit¬ 

lik etmektedir. 

136. "Onlar arasında hiçbir aynm yapmayız" ifadesi Allah'ın gönder¬ 
diği bütün peygamberlere inanırız ve hiçbirini inkâr etmeyiz anlamı¬ 
na gelir. Allah'tan gelen bütün peygamberlerin aynı Hakk ı (gerçek) 
getirdikleri ve insanları aynı Hidayet e (Doğru Yol) çağırdıkları bir 

gerçektir. Bu nedenle Hakk a (Doğru Yol) uyan herkes, bütün pey¬ 
gamberleri kabul etmelidir. Bir peygamberi kabul edip de diğerini 
inkâr eden kişi, gerçekte kendi kabul ettiği peygamberi de reddet¬ 
mektedir. Onlar Hz. Musa, Hz. İsa ve diğer peygamberlerin (Allah'ın 
selamı üzerlerine olsun) öğrettiği evrensel davete uymuş olsalardı, 
diğer peygamberleri (Öm. Hz. Muhammed i (s.a.)) inkâr etmezlerdi. 
Gerçekte onlar hiçbir peygamberin öğretisine uymamaktadırlar. 
Onlar sadece kendi peygamberlerine uyduklarını iddia ederler, çün¬ 
kü babalan öyle yapmıştır. Bu nedenle onların gerçek dini, önyargı, 
ırkçılık ve gözü kapalı bir şekilde atalarına uymaktır. 

137. “Biz rengi Allah tan alırız” anlamına da gelebilir. 

Hıristiyanlıktan önce, Yahudiler arasında, Yahudiliği kabul eden 
kimseleri yıkamak bir âdet olmuştu. Yıkanan (vaftiz edilen) kimse¬ 
nin bütün günahlannın temizleneceği ve onun yeni bir hayat rengi¬ 
ne kavuşacağı ifade edilmek üzere böyle yapılırdı. Daha sonra bu 
âdet Hıristiyanlar tarafından benimsendi ve “vaftiz” adını aldı. Vaf¬ 

tiz, suya batırma ve su ile ıslatma şeklinde yerine getirilen bir baş¬ 
langıç ayini veya kilise’nin kutsama törenidir. Sadece dine yeni gi¬ 
renlere değil, yeni doğan bebeklere de uygulanır. 

Kur an, bu "renk verme" töreninin kurtuluş için gerekli olmadığın¬ 
dan, özünde zaruri bir şeylerin bulunmadığım söyler. Bu amaçla ki¬ 
şi, O nun yolundan gidip. O nun kanunlarına uyarak Allah'ın rengi¬ 
ne boyanmalıdır. 
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139 De ki: "O bizim de Rabbimiz/ sizin de Rabbiniz138 iken, bizimle 
Allah hakkında (sözde kanıtlarla) tartışmalara mı giriyorsunuz? Bizim 
amellerimiz bizim, sizin de amelleriniz sîzindir. Biz, O'na gönülden bağ¬ 
lanmış (muhlis) olanlarız."139 

140 Yoksa siz, gerçekten İbrahim’in, İsmail'in, İshak'm, Yakub’un ve 
torunlarının Yahudi veya Hıristiyan oldukalnm mı söylüyorsunuz? De 
ki: "Siz mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mı?140 Allah’tan kendisin¬ 
de olan bir şehadeti gizleyenden daha zalim olan kimdir? Allah, yap¬ 
makta olduklarınızdan gafil olmayandır.141 

141 Onlar, bir ümmetti, gelip geçti; onların kazandıkları kendileri¬ 
nin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz, onların yaptıklarından sorumlu 
tutulmayacaksınız. 

142 insanlardan birtakım beyinsizler: "Onları daha önce üzerinde 
bulundukları kıblelerinden çeviren nedir?" diyecekler.142 De ki: "Doğu 
da Allah'ındır, batı da. Dilediğini dosdoğru yola yöneltip-iletir."143 

143 Böylece biz sizi, insanlara şahid (ve örnek) olmanız için vasat bir 
ümmet kıldık; peygamber de üzerinizde bir şahid olsun.144 Senin üze¬ 
rinde bulunduğun (yönü, Kâ'be'yi) kıble yapmamız, peygambere uyan¬ 
ları, iki topuğu üzerinde gerisin geri dönenlerden ayırdetmek içindir.143 
Doğrusu (bu,) Allah'ın hidayete ulaştırdıklarının dışında kalanlar için 
büyük (bir yükKür. Allah, imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz, 
Allah, insanlara şefkat edendir, esirgeyendir. 

AÇIKLAMA 

138. Yani, “Bizim söylediğimiz tek şey şudur: Allah hepimizin Rab- 
bidir ve hepimiz O'na teslim olmalıyız. O halde neden Allah hakkında 
bizimle tartışıyorsunuz? Bu bizimle tartışma konusu teşkil edecek 
bir mesele mi? Aslında sizinle tartışmaya hakkı olan bizleriz, siz de¬ 
ğil. Çünkü, Allah'a başka mâbudlan ortak koşanlar biz değil, sîzler¬ 
siniz.” 

Arapça metin şu anlama da gelebilin “Bizimle Allah (rızası) için mi 
tartışıyoı-sunuz? Eğer önyargılarınız veya dünyevî çıkarlarınız için 
değil de, Allah için bizimle tartışıyorsanız, bu tartışma kolayca çözü¬ 
me bağlanabilir.” 

139. Yani “Siz kendi işlediklerinizden sorumlusunuz, biz de kendi 
işlediklerimizden. Eğer ilâhlıkta Allah'a ortak koştuysanız ve onlara 
ibadet ve itaat ettiyseniz, böyle yapmakta serbestsiniz. Fakat bu 
davranışınızın sonuçlarına da siz katlanacaksınız. Bizimle yaptığı¬ 
nız tartışmaya gelince, bizim size verdiğimiz ibadet özgürlüğünü siz 
de bize verseniz, bu tartışma kolayca çözülebilir. Biz, sizin Allah'a 
eşler koşmanıza karşı çıkmadığımıza göre, siz de en azından, ibadet 
ve teslimiyette tek olarak seçtiğimiz Allah'a hiçbir ortak koşmadan 
ibadet etme hakkımıza ses çıkarmamalısınız.” 
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140. Bu soru, cehaletleri nedeniyle gerçekten bu büyük peygam¬ 
berlerin Yahudi veya Hıristiyan olduklarına inanan sıradan Yahudi 
ve Hıristiyanlara yöneltilmektedir. 

141. Bu soru, Hıristiyanlık ve Yahudiliğin daha sonraki bir çağda 
kurulu ibadet şekilleri ile ortaya çıktığını bilen bilgin ve din adamla¬ 
rına yöneltilmektedir. Buna rağmen onlar Hakkın kendi mezheple¬ 
rinin tekelinde olduğu yanlış inancı içindeydiler. Bunun yanısıra ca¬ 
hil halkı da, ebedî kurtuluşun, peygamberlerden çok sonra din 
adamları, rahipler, yorumcular ve tefsirciler tarafından icat edilen 
bu inanç, düzenleme ve ayinlere bağlı olduğu konusunda aldatıyor¬ 
lardı. Nc zaman “İbrahim, lshak, Yakub ve diğer peygamberler sizin 
mezheplerinizden hangisine dahildirler?” şeklinde bir soru ile karşı¬ 
laşsalar, buna asla direkt bir cevap vere iniyorlardı. Çünkü peygam¬ 
berlerin kendi mezheplerine dahil oldukları gibi tarihin yalanlayaca¬ 
ğı saçma bir iddiada bulunamazlardı. Fakat bu gerçeğe rağmen, 
açıkça, peygamberlerin ne Yahudi, ne de Hıristiyan olmadıklarını 
söyleyemezlerdi; çünkü bu da, otomatik olarak kendi iddialarım çü¬ 
rütüldü. 

142. Burada kıble'nin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan, Mekke deki 
Mescid-i Haram a çevrilmesi kastediliyor, önceleri Hz. Peygamber 
(s.a) namazda yüzünü Kudüs'e doğru çevirirdi; fakat, hicret in ikinci 
yılının ortalarında yüzünü Kâbe'ye (Mekke) döndürmesi emredildi. 
Kıble nin değiştirilmesi ve bunun anlamı hakkında ileriki ayetlerde 
ayrıntılı açıklama yapılacaktır. 

143. Bu değişikliğin asıl önemini kavrayamayan bazı anlayışsız ki¬ 
şiler, müminlerin zihninde şüphe uyandırmak için çeşit çeşit fikirler 
öne sürmeye başladılar. Beyinsiz oldukları için, Allah'ın belli bir 
nokta veya yön ile sınırlı olduğunu, kıble değişikliğinin Allah'tan yüz 
çevirmek anlamına geldiğini düşünüyorlardı. Bu saçma fikir, doğu¬ 
nun da, batının da Allah a ait olduğu ilân edilerek cevaplandırılmış¬ 
tır. Kıble nin belli bir yönde olması, Allah'ın sadece o yönde olduğu 
anlamına gelmez. Kendilerine hidayet verilenler bu tür kısır görüş¬ 
lerle kendilerini meşgul etmezler. (Bkz. Bakara: 115-116) 

144. Bu, İslâm ümmetinin önderliğinin ilân edilmesidir. "Böylece" 
(Kezalik) sözü hem Hz. Muhammed (s.a.), hem de kıblenin değiştiril¬ 
mesini kastetmektedir. Müslümanlar kendilerinin “vasat ümmet” 
olmalarını sağlayan üstün meziyetlere. Hidayet e tâbi olarak ulaş¬ 
mışlardı. Kıble'nin, Mescid-i Aksa'dan Kâbe'ye çevrilmesi İse, Israi- 
loğullan nın önderlik görevinden alınıp, yerine müslümanlann ko¬ 
nulduğunu gösteriyordu. Bu nedenle Kıble'nin Kudüs'ten Kâbe'ye 
çevrilmesi beyinsizlerin sandığı gibi sadece bir yön değişikliği değil, 
aslmda önderlik görevinin lsrailoğullan ndan alınıp Hz. Muham- 
med e (s.a.) inananlara verildiğinin ilânı idi. 
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Arapça "Ümmet-i Vasat" kelimesi başka bir dilde hiçbir kelimenin 
tam anlamım ifade edemeyeceği kadar geniş anlamlıdır. O, belirli sı¬ 
nırlan aşmayan, orta yolu izleyen, diğer milletlere âdil davranan ve 
diğer milletlerle olan ilişkilerini hak ve adalete dayandıran doğru ve 
soylu bir toplumdur. 

"Böylece biz sizi, insanlara şahit (ve örnek) olmanız için vasat bir üm¬ 
met kıldık; peygamber de üzerinizde bir şahit olsun" ayetinin anla¬ 
mı: 

Bütün insanlann bir araya toplanacağı kıyamet gününde her 
peygamberden, kendisine vahyolunan Hakkı hiç gizlemeksizin söz 
ve fiil ile ümmete tebliğ ettiğini ispatlayacak deliller göstermesi iste¬ 
necektir. Buna karşılık ümmetten de, peygamberden aldığı şekliyle 
Hakk ı söz ve fiil ile diğer insanlara tebliğ etmek için elinden geleni 
yaptığını gösterir deliller istenecektir. 

Şuna da dikkat edilmelidir ki Allah, önderlik şerefiyle, insanlar 
önünde Hakk a şahitlik etme görevini aynı düzeyde tutmaktadır, 
önderlik şerefli bir konum olmakla birlikte, yanında birçok şerefli 
sorumlulukları da getirmektedir. Bu görev peygamberin diğer in¬ 
sanlara şahitlik etmesi gibi, Islâm toplumunun diğer insanlar önün¬ 
de hakkın, doğruluğun ve adaletin yaşayan şahitleri olmalarım ve 
hakkın, doğruluğun ve adaletin anlamını tüm dünyaya göstermele¬ 
rini gerektirir.Bu görev sebebiyle hesaba çekilecek Islâm toplumuna 
çok büyük sorumluluk düşer. Nasıl Hz. Peygamber (s.a.) Allah ın hi¬ 
dayetini tebliğ etmekle görevli idiyse, aynı şekilde müminler de hida¬ 
yeti diğer insanlara tebliğ etmekle sorumludurlar. Eğer Allah huzu¬ 
runda bu görevi ellerinden geldiğince iyi bir şekilde yerine getirdikle¬ 
rini gösteremezlerse orada cezalandırılacaklardır. Eğer Hakk ın şa¬ 
hitleri olarak görevlerinde en ufak bir gevşeklik göstermişlerse, ken¬ 
di kötü amelleri ile birlikte kendi önderlikleri zamanında yayılan kö¬ 
tülüklerden de sorumlu tutulacaklardır. Kıyamet gününde Allah 
şöyle soracaktır: “Dünyayı kasıp kavuran sapıklık, zulüm ve günah 
salgınını gördüğünüzde onu engelemek için ne yaptınız?" 

145. Kıblenin değiştirilmesi aym zamanda gerçek müminlerle, ön¬ 
yargılarına tapanların ve ırkçüann ayırdedilmesini de sağlamıştı. 
Bir tarafta, kendi Kâbe'lerini bırakıp Mescid-i Aksa'yı kıble olarak 
kabul etmeye hazır olmayan Araplar vardı, ilk önce onlar denendi. 
Bu zorlu bir sınavdı, fakat samimi müminler geçtiler, kavmiyetçilik 
putuna tapanlar ise sınavı kaybettiler. Kıblenin, Kudüs'ten Kâbeye 
çevrilmesiyle ise müslüman olan Yahudi ve Hıristiyanlar da deneni¬ 
yordu. Atalarının kıblesinden başka bir kıble kabul etmek onlar için 
çok zordu. Bu şekilde İslâm'dan yüz çeviren ırkçılar Allah'ın gerçek 
kullarından ayırdedildi ve Hz. Peygamber in (s.a.) yanında sadece 
gerçek müminler kaldı. 
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144 Biz, senin, yüzünü çok defa göğe doğru çevirip-durduğunu görü¬ 
yoruz. Şimdi elbette seni hoşnud olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yü¬ 
zünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Her nerede bulunursanız, yüzünüzü 
onun yönüne çevirin.146 Şüphesiz, kendilerine kitap verilenler, tartışma¬ 
sız bunun Rablerinden bir gerçek (hak) olduğunu elbette bilirler. Allah, 
yapmakta olduklarınızdan gafil olmayandır. 

145 Andolsun, kendilerine kitap verilenlere her ayeti (delili) getir¬ 
sen, yine de onlar senin kıblene uymaz; sen de onların kıblelerine uyacak 
değilsin. (Hatta) Onlardan bir kısmı, bir kısmının kıblesine de uymaz. 

Andolsun, eğer sana gelen bunca ilimden sonra onlann heva (istek ve 
tutkularına uyacak olursan, kuşkusuz, o zaman zalimlerden olur¬ 
sun.147 

AÇIKLAMA 

146. Bu, kıblenin değiştirilmesi için verilen emirdir. Bu ayet nazil 
olduğunda Hz. Peygamber (s.a) davet üzere gittiği Bişr bin Ber’a bin 
Me arür’un (r.a) evinde zuhru (öğle namazı) kılıyordu. Ayet, namazın 
yansında nazil oldu. Hz. Peygamber (s.a) namaz sırasında hemen 
Kabe’ye döndü, onun ardında namaz kılanlar da aynısını yaptılar. 
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Daha sonra Medine ve çevresine Kıble nin değiştirildiği ilân edildi. 
Berâ bin Azib (r.a) diyor ki: Bu ilânın yapıldığı sırada bir grup insan 
namazı kılıyorlardı. Fakat kıblenin değiştirildiğini duyar duymaz 
Kâbe'ye döndüler. Enes bin Mâlik (r.a) de ertesi gün Beni Selime'nin 
(Medine'nin dışmda yaşayan bir kabile çev.) sabah namazında bu 
değişikliği duyduklarında cemaat halinde Kâbe'ye yöneldiklerini bil¬ 
diriyor. 

Bu bağlamda “Kudüs'teki Mabedin Medine'nin kuzeyine, Mek¬ 
ke'deki Kâbe'nin ise Medine’nin güneyine düştüğüne de dikkat edil¬ 
melidir. O halde imam cemaatın arkasına doğru yürümüş ve saflan 
düzeltmek için biraz hareket etmiş olmalıdır. Tüm bunlar konuyla il¬ 
gili hadislerde aynntısıyla anlatılmaktadır. 

"Senin yüzünü göğe çevirdiğini gördük" ve "Seni dilediğin kıbleye 
döndürdük" sözlerinden Hz. Peygamber in bu kıble değişikliğini bek¬ 
lediği ve bu nedenle dua ettiği anlaşılmaktadır. Çünkü Hz. Peygam¬ 
ber (s.a) de lsrailoğullan'nın liderdiğinin sona erdiğini ve Kudüs’ün 
merkez niteliğini kaybettiğini düşünüyordu. 

"Mescid-i Haram", “Dokunulmaz ibadet ve sığınma yeri” demekti. 
Burada, Mekke'de, merkezinde Kâbe bulunan ibadet yeri kastedil¬ 
mektedir. 

"Yüzünü Kâbe'ye doğru döndür" emri, dünyanın her yerinden tam 
olarak Kâbe'nin bulunduğu noktaya dönülmesi gerektiği anlamına 
gelmez. Dünyanın her yerinde, herkesin, her zaman böyle yapması¬ 
nın çok zor olduğu açıktır. Bu nedenle Kur an bize yönümüzü nokta¬ 
sı noktasına Kâbe'ye değil, Kâbe'ye “doğru” dönmemizi emretmekte¬ 
dir. Fakat biz yine de, Kâbe'nin tam yönünü belirleyebilmek için eli¬ 
mizden geleni yapmalıyız. Eğer bir yönün Kâbe'nin yönü olduğuna 
kani olursak işte o zaman yüzümüzü o yöne döndürmeliyiz. Fakat 
tam yönü belirlemek imkânsız olduğunda (örneğin bir gemide veya 
trende) kişi yüzünü belirlenebilen en muhtemel yöne döndürmeli- 
dir. Eğer namaz sırasında doğru yön bulunursa, hemen o tarafa 
dönmelidir. 

147. Yani, “Sen kıble konusunda tartışanları, bu değişikliğin hik¬ 
meti hakkında tartışma yolu ile ikna edemezsin. Çünkü onlar hiçbir 
sebebi dinlemeye, önyargı ve inatlarından vazgeçmeye niyetli değil¬ 
dirler. Onlardan birinin kıblelerini kabul ederek de bu tartışmayı so¬ 
na erdiremezsin; çünkü herbirinin başka kıblesi vardır. Allah'ın pey¬ 
gamberi olarak senin bu ilkede uzlaşmaya gitmen gerekmez. Bu ne¬ 
denle senin yapacağın tek şey, emirlerimize sağlamca bağlı kalınan¬ 
dır. Eğer bu emirlerden yüz çevirirsen peygamberlik sınırlarını aş¬ 
mış ve sana lütfettiğimiz önderlik nimetine nankörlük etmiş olur¬ 
sun.” 
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146 Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu (peygamberi), çocuklarım 
tanır gibi tanırlar.148 Buna rağmen içlerinden bir bölümü, bildikeri halde 
mutlaka gerçeği gizlerler. 

147 Gerçek (hak) Rabbindendir. Şu halde sakın kuşkuya kapılanlar- 
dan olma. 

148 Herkesin (her toplumun) yüzünü kendisine doğru çevirdiği bir 
yön vardır. Öyleyse hayırlarda birbirinizle yarışınız.149 Her nerede olur¬ 
sanız, Allah sizleri bir araya getirecektir. Hiç şüphesiz Allah, her şeye güç 
yetirendir. 

149 Her nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. 
Şüphesiz bu, Rabbinden olan bir haktır, Allah, yapmakta olduklarınız¬ 
dan gafil değildir. 

150 Her nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. (Siz 
de) her nerede olursanız yüzünüzü onun yönüne çevirin. Öyle ki, onlar¬ 
dan zulmedenlerin dışında insanların, size karşı (kullanabilecekleri) 
delilleri olmasın.130 Onlardan korkmayın, benden korkun, üzerinizdeki 
nimetimi tamamlayayım.151 Umulur ki hidayete erersiniz.152 

151 Öyleki içinizde kendinizden size ayetlerimizi okuyacak, sizi 
arındıracak, size Kitap ve hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildire¬ 
cek bir peygamber gönderdik. 

152 Öyleyse (yalnızca) Beni anın, Ben de sizi anayım; ve (yalnızca) ba¬ 
na şükredin ve (sakın) nankörlük etmeyin. 

153 Ey iman edenler,103 sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten 
Allah, sabredenlerle beraberdir.154 

AÇIKLAMA 

148. Bu Arapça deyim kişinin, bir şeyin hüviyeti hakkında kesin¬ 
likle bir şüphe taşımadığını ifade etmek için kullanılır. Buradaki me¬ 
cazi ifade, kişinin çocuklarım farketmemesinin imkânsız olduğu 
gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Hıristiyan ve Yahudi âlimleri, 
Kâbe'nin, Hz. İbrahim (a.s) tarafından inşa edildiğini kendi çocukla¬ 
rını bildikleri gibi biliyorlardı. Kudüs'teki Mescid in Hz. Süleyman 
(a.s) tarafından, Hz. İbrahim’in (a.s) Kâbe’yi inşaasmdan yaklaşık 
1300 yıl sonra yaptırıldığım da biliyorlardı. Bu nedenle Kâbe, Mes¬ 
cid-i Aksa'dan daha üstün bir konumdaydı. Bu yüzden Yahudiler ve 
Hıristiyanlar yukarıdaki tarihi gerçeklerin ışığında Kâbe yi kıble ola¬ 
rak kabul etmekte hiçbir zorluk çekmemeliydiler. 
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149. Birinci cümle ile ikinci cümle arasında okuyucunun doldur¬ 
ması için bir boşluk bırakılmıştır. Namaz kılmak isteyen herkes yü¬ 
zünü ya o. ya bu yana döndürmelidir. Fakat asıl önemli olan şey. na¬ 
mazda yüzünü bir yöne döndermek değil, namaz kılarak kazanılan 
güzel niteliklerdir. O halde önemli olan, namazın ruhu ve asıl amacı¬ 
dır; belirli bir yön veya yan değil. 

150. Yani, “Biz bu emri tekrar tekrar vurguladık ki, hiçbiriniz na¬ 
mazda yüzünüzü başka tarafa dönmeyin ve düşmanlarınızın şöyle 
demesine neden olmayın: “Şu ümmet-i vasat Hakk’m şahitleri olduk¬ 
larım iddia ediyorlar; fakat, davranışları bunun aksini gösteriyor. 
Kıble değişikliği ile ilgili emrin Rableri katından geldiğini tasdik et¬ 
melerin rağmen, bu emri uygulamıyorlar.” 

151. Buradaki nimet, Allah'ın Israiloğullan'ndan alıp müslüman- 
lara devrettiği önderlik görevidir. Bu, doğru yolu izleyen ve tüm dün¬ 
yayı doğru yola çağırmakla görevlendirilen bir topluluğa verilebile¬ 
cek en büyük mükâfattır. Burada Allah müslümanlara şöyle demek¬ 
tedir: “Kıblenin değiştirilmesi, önderliğin değiştirilmesinin bir sem¬ 
bolüdür. İsyanınız ve nankörlüğünüz nedeniyle önderliğin elinizden 
alınmaması için bu emre uymalısınız. Eğer emre uy arsan az, bu ni¬ 
met tamamen size lütfedilecektir.” 

152. Yani, "Eğer kıble değişikliği hakkında emre uyarsanız, bu ih¬ 
sanı bekleyin.” Bu. bir kul için çok cesaret verici bir vaaddir. Bu vaad 
ona, eğer samimiyetle Rabbinin emrine uyarsa, Rabbinden böyle 
büyük bir mükâfat beklemeye hak kazandığı inancının rahatlığım 
verir. 

153. önderler olarak tayin edildikten itibaren müminler, bu so¬ 
rumluluk gerektiren konumun görevlerini yerine getirebilmelerini 
sağlayacak olan emir ve talimatlarla eğitilmeye başlıyorlar. Onlara 
ilk önce önderliğin gülünden çok dikeninin olduğu söyleniyor. Baş¬ 
langıçtan itibaren müminler zorluklar, engeller ve sıkıntılarla karşı¬ 
laşacaklar ve birçok kayıp ve acıya katlanmak zorunda kalacaklar¬ 
dır. Fakat tüm bu engelleri sabırla geçip Allah yolunda ilerledikleri 
takdirde, Allah'ın sayısız nimet ve mükâfatlarıyla karşılaşacaklar¬ 
dır. 

154. Yani, “Sabır ve namaz, sizde, verilen görevin yükünü taşımak 
için gerekli olan gücü yaratacaktır. Sabır, karşılaşacağınız üzüntü, 
zayıflık ve keder anlarında size cesaret verecek ve tehlikelerle dolu 
Allah yolunda gerekli olan moral gücü ve desteği sağlayacaktır. Na¬ 
maz ise, disiplin ve önderlik görevinde gerekli olan diğer ahlâki nite¬ 
likler yönünden sizi eğitecektir.” 
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154 Ve sakın Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin; hayır 
onlar diridirler. Fakat siz bunun şuurunde değilsiniz.155 

155 Andolsun, biz sizi bir parça korku, açlık ve bir parça mallardan, 
canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösteren¬ 
leri müjdele. 

156 Onlara bir musibet isabet ettiğinde, derler ki; "Biz Allah'a ait 
(kullar)ız ve şüphesiz O'na dönücüleriz."156 

AÇIKLAMA 

155. Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demek yasaklanmıştır. 
Çünkü “ölüm” kelimesi ve düşüncesi cesaret kincidir ve Allah yolun¬ 
da kendini feda etme ve O nun yolunda savaşma istek ve cesaretini 
yok eder. Bunun yerine müslümanlara, şehitlerin ebedî hayatta 
mutluluk içinde yaşadıklanna inanmalan söyleniyor. Bu, cesaret ve 
yiğitlik ruhunu canlı tutan bir gerçektir. 

156. Burada, bu kelimelerin sadece dil ile tekrarlanması gerektiği 
anlatılmak istenmiyor. Tüm kalbimizle: “Biz Allah'a aitiz, başka bir 
şeye değil” gerçeğine inanmalıyız. O halde eğer bir şey Allah yolunda 
feda edilmişse, o, doğru bir şekilde harcanmış demektir. Çünkü o, 
gerçekte ait olduğu varlığın hizmetine girmiştir. 

"Biz O'na dönücüleriz." “Biz bu dünyada ebedî kalıcı değiliz, bir 
gün mutlaka buradan ayrılacağız" demektir. Yani er veya geç ölece¬ 
ğiz ve Allah'a döneceğiz. O halde, hayatımızı kendi arzu ve istekleri¬ 
mize uydurup daha sonra da bir hastalık veya kaza nedeniyle ölmek- 
tense, Allah yolunda savaşıp hayatımızı O nun yolunda feda etmek 
daha iyidir. 
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157 Rablerinden (olan bir salat) bağışlanma vc rahmet bunların üze¬ 

rinedir ve hidayete erenler de bunlardır. 
158 Şüphesiz, "Safa' ile 'Merve' Allah'ın işaretlerindendir. Böylece 

kim Evi (Ka'be'yi) hacceder veya umre157 yaparsa, artık bu ikisini tavaf 
etmesinde kendisi için bir sakınca yoktur.158 Kim de gönülden bir hayır 
yaparsa (karşılığını alır). Şüphesiz Allah, şükrün karşılığını verendir, bi¬ 

lendir.109 
159 Gerçek, apaçık belgelerden indirdiklerimizi ve insanlar için Ki¬ 

tapta açıkladığımız hidayeti gizlemekte olanlar; işte onlara, hen\ Allah 
lanet eder, hem de lanet ediciler lanet eder.160 

160 Ancak tevbe edenler, (kendilerini) düzeltenler ve (indirileni) 

açıklayanlar (a gelince); artık onarın tevbelerini kabul ederim. Ben, tev- 

beleri kabul edenim, esirgeyenim. 

AÇIKLAMA 

157. Hac, Zilhicce ayının belirli günlerinde Kabe’ye (Mekke) yapı- 
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lan ziyarettir. Umre ise istenilen herhangi bir zamanda Kabe'nin zi¬ 

yaret edilmesidir. 

Hac ve Umre ile ilgili emirler burada verilmektedir; çünkü. Kâbe 
kıble tayin edilmiş ve doğal olarak onunla ilgili birçok soru ve mese¬ 

leler ortaya çıkmıştır. 

158. Kâbe yakınında iki tepe olan Safa ve Merve arasında gidip gel¬ 

mek Allah taralından Hz. İbrahim'e (a. s) Hac ile birlikte öğretilen iba¬ 
detlerdendi. Fakat Safa ve Merve'de iki tapmak yapıp, bunları Isâf ve 
Naile adlı iki puta adadılar ve onlara tapınmaya başladılar. Araplar 
müslüman olduklarında Safa ile Merve arasında gidip gelmenin eski 
Hac geleneğinin bir parçası mı, yoksa sonradan putperestler tarafın¬ 
dan uydurulmuş bir tapınma biçimi mi olduğu ve iki tepe arasında 
gidip geldiklerinde şirke düşmüş olup olmayacakları konusunda so¬ 

rular sormaya başladılar. 

Aynca Hz. Aişe'den (r.a) rivayet edilen bir hadise göre, Medineliler 
Islâm'ı kabul etmeden çok önce bile Safa ile Merve arasında gidip gel¬ 
me geleneğine karşıydılar. Bu nedenle Kâbe kıble yapıldıktan sonra 
Allah, onların Safa ile Merve arasında gidip gelme konusundaki şüp¬ 
helerini ortadan kaldırıyor ve onlara bunun Hz. İbrahim’in (a.s) Hac 
ibadetini yaptığından beri varolan bir ibadet şekli olduğunu. Ondan 
sonra gelen cahil kimseler tarafından uydurulmadığım bildiriyor. 

159. “Allah'tan gelen bir emre zorunlu olarak boyun eğip uymak¬ 

tan, iki tepe arasında Allah'ın rızasını kazanmak dileğiyle gidip gel¬ 

mek daha hayırlıdır." 

160. Yahudi âlimlerinin en büyük günahı, Kitab ın öğretilerini sa¬ 

dece din adanılan ve bilginlerinin tekeline mahsus kılmalandır. Bı¬ 
rakın Kitab'ı Yahudi olmayanlara (Gentile) tebliğ etmemelerini, on- 
lan kendi halklarına bile öğretmemişlerdir. Bunun sonucu Yahudi- 
ler cahillikleri nedeniyle dine aykın şeyler yapmaya başlamışlardır. 
O zaman bile din bilginleri onlan düzeltmek ve eğitmek için bir giri¬ 
şimde bulunmamışlardır. Bunun yerine, beğeni kazanmak için doğ¬ 
rudan veya dolaylı olarak dine aykın her hareketi meşru ilân etmiş¬ 
lerdir. Burada diğer insanlann önderleri olarak müslümanlann, 
kendilerine verilen hidayet'! tebliğ edip yaymalar, Yahudi din adanı¬ 
lan ve bilginleri gibi, halktan saklamamalan gerektiği bildirilmekte¬ 

dir. 
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161 Şüphesiz, küfredip161 kâfir olarak Ölenler, Allah'ın, meleklerin 

ve bütün insanların laneti bunların üzerinedir; 

162 Onda (lanette) temelli kalıcıdırlar, onlardan azab hafifletilmez 

ve onlar gözetilmezler de. 

163 Sizin ilahınız tek bir ilahtır; O'ndan başka hiç bir ilah yoktur; O, 

bağışlayandır, esirgeyendir. 
164 Gerçek şu ki, göklerin ve yerin yaratılmasında gece ile gündüzün 

ard arda gelişinde, insanara yararlı şeylerle denizde yüzen gemilerde, 

Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle ölümünden sonra yeryüzünü dirilttiği 

suda, her canlıyı orada üretip-yaymasında, rüzgârları estirmesinde, gök¬ 

le yer arasında boyun eğdirilmiş bulutlan evirip çevirmesinde düşünen 

bir topluluk için gerçekten âyetler vardır.162 
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AÇIKLAMA 

161. "Küfr" kelimesiniıı Arapça'da sözlük anlamı "gizlemek” de¬ 
mektir. Zamanla bu kelime Hakk ın gizlenmesi ve daha sonra da red¬ 
dedilmesi anlamında, imanın karşıtı olarak kullanılmaya başlan¬ 
mıştır. İman, inanmak, kabul etmek ve boyun eğmek demektir; Küfı 
ise, inanmamak, reddetmek ve karşı çıkmak anlamlarına gelir. 
Kur'an'a göre bir kimse* şu durumlarda kufr işlemiş olur: 

1) Kişi Allah'a tamamen inanmaz, O'mı Yüce Otorite, kendisinin 
ve tüm evrenin mutlak halcimi veya ibadet edilecek tek mabudu ola¬ 
rak kabul etmezse, 

2) Allah'ın varlığını tasdik eder, fakat hakikat ve kanun’un ilmi 
hakkında O'nun emir ve hidayetini kaynak olarak kabul etmezse, 

3) Kişi ilke olarak Allah'ın hidayeti ni (Vahy) kabul ettiği halde, Al¬ 
lah'ın hidayet ve emrini birlikte gönderdiği peygamberleri reddeder¬ 
se, 

4) Belirli bir veya bir grup elçiyi kabul edip, arzu ve istekleri doğ¬ 
rultusunda diğerlerini kabul etmezse, 

5) Kişi, Islâm inancının tümünü veya bir kısmım, İslâmî hayat 
tarzını veya peygamberlerin öğretilerini inkâr ederse, 

6) Kişi eğer bunların tümünü teoride kabul eder de, Allah'ın emir¬ 
lerini pratikte kasten çiğner, bu hal üzere devam eder ve teslimiyet 
yerine isyan dolu bir hayat seçerse. 

Yukarıdaki tüm düşünce davranış şekilleri Allah'a karşı isyandır 
ve Kı ır’an'a göre küfr'dür. Yukarıdaki kullanımlarının yanısıra 
Kuran, bazen küfrü sadece nankörlük anlamında da kullanır. Çün¬ 
kü Allah'ın verdiği yetenek ve organları O nun isteği dışında kullan¬ 
mak ve kendisine nimet verene karşı asi olmak nankörlükten başka 
bir şey değildir. 

Küfrün bu tanımından onun genelde sanıldığı gibi küçültücü ve 
aykırı bir anlamda kullanılmadığı anlaşılacaktır. Müslümanlar 
inanmayanlan kâfir diye adlandırdıklarında bir gerçeği dile getir¬ 

mektedirler. 
162. Etrafa hayv an gibi bakmayan, gözleri önünde gece gündüz iş¬ 

leyip duran büyük kâinat sistemini akıllıca bir gözleme tâbi tutan ve 
önyargılarla, inatçılıkla körelmemiş bir kimse hakikate işaret eden 
birçok ayetler görebilir. Böyle bir kimse, evrenin Mutlak Kâdir ve 
Mutlak Hâkim olan tek bir Varlık tarafından yönetildiğini görecektir. 
Bunun yanısıra, Allah'ın evrenin tek ilâhı olduğunu ve hiçbir eş ve 
ortağa yer bulunmadığını, çünkü hiç kimsenin nitelik, güç ve otorite 
bakımından ilâhlıkta ortaklık iddia etmeye gücünün yetmeyeceğini 
anlayacaktır. 
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165 İnsanlar içinde, Allah'tan başkasını "eş ve ortak" tutanlar163 var¬ 
dır ki, onlar (bu eş ve ortaklan), Allah'ı sever gibi severler. İman edenle¬ 
rin Allah’a olan sevgisi ise, daha güçlüdür.164 O zulmedenler, azaba uğra¬ 
yacaktan zaman, hiç tartışmasız bütün kuvvetin tümüyle Allah'ın oldu¬ 

ğunu ve Allah'ın vereceği azabın gerçekten şiddetli olduğunu bir bilse¬ 
lerdi. 

166 Öyle ki (o gün) kendilerine uyutanlar, kendilerine uyanlardan 
uzaklaşıp-kaçmışlardır. (Artık) Onlar azabı görmüşlerdir ve aralannda- 
ki bütün bağlar (ve ilişkiler) de parçalanıp-kopmuştur. 

167 (O zaman, yönetilip) Uyanlar derler ki: "Eğer bize bir kere (daha 
dünyaya dönme) fırsatı verilse(ydi) muhakkak, onlann bizden uzaklaş¬ 
tıktan gibi, biz de onlardan uzaklaşır (onlan yüzüstü bırakır)dık."165 
Böylece Allah, onlara bütün yaptıklanm onulmaz hasretlerle göstere¬ 
cektir. Ve onlar ateşten de çıkacak değildirler. 
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168 Ey insanlar, yeryüzünde olan şeyleri helâl ve temiz olarak yiyin 
ve şeytanın adımlarım izlemeyin.166 Gerçekte o, sizin için apaçık bir düş¬ 

mandır. 

AÇIKLAMA 

163. "O’na ortak koşarlar..." Onlar, Allah ın belirli nitelik ve güçlerini 
başkalarına atfetmişlerdir ve bu yüzden O nun haklarını başka ilâh¬ 
lara verirler. Örneğin, tüm tabiat güçleri üzerinde kontrolün sadece 
Allah'ın elinde olmasına, yaratıklarının ihtiyaçlarım karşılama, on¬ 
ların dua ve isteklerini duyma gücüne sadece Allah'ın sahip olması¬ 
na, gizli ve açığı sadece O'nun bilmesine rağmen, yine de başkalarım 
yardıma çağırırlar; Allah'ın sıfat ve güçlerini başkalarına atfederler 
ve böylece O na ortak koşmuş olurlar. 

Kullarının O nu Tek Hakim olarak kabul etmeleri, O nun önünde 
secde etmeleri, gizli ve açıkça yalnız O ndan korkmalan, Allah'ın ka- 
yıtsız-şartsız hakkıdır. Fakat kullar bu hakların bir kısmını veya 
hepsini başkalarına verirlerse o zaman O na ortak koşmuş olurlar. 
Neyin haram, neyin helâl; neyin pis, neyin temiz olduğunu belirleme 
hakkı da Allah'a mahsustur. Kullarının hak ve görevlerini belirleme, 
onlara belli yasaklar koyma otoritesi de O'nundur. Bu nedenle, bu 
haklardan bir kısmım kendisine ait kabul eden kimseler şirk koş¬ 
muşlardır. Hakim olarak tanınmak sadece O'na lâyıktır. Kullan ola¬ 
rak insanlar, O nun emirlerini nihâî otorite olarak kabul etmeli ve 
doğru yola ulaşmak için O'na yönelmelidirler. O halde bu haklan Al¬ 
lah'tan başkasına veren kişi, ortak koşmuş demektir. Aynı şekilde 
bu nitelik ve haklardan herhangi birine sahip olduğunu iddia eden 
ve başkalannın, bu özelliklerin kendilerinde bulunduğuna inanma- 
lannı isteyen kişi ve kurumlar, resmen ilâhlık iddiasında bulunsalar 
da, bulunmasalar da kendilerini Allah a ortak koşmuş olurlar. 

164. Allah'a inanmak, kişinin O nun isteğini kendi dileğiyle veya 
başkalarının isteklerine tercih etmesini ve tüm diğer arzulan O nun 
yolunda feda edecek kadar O nu sevmesini gerektirir. 

165. Kötü önder ve rehberlerin kaçınılmaz sonlan, müslümanlan 
önder ve rehber seçme konusunda uyarmak için anılmıştır. Daha 
önceki topluluklar, yanlış önderlerin peşlerinden gittikleri için sa¬ 
pıtmalardır. Bu nedenle müslümanlar onlann akıbetinden ders al¬ 
malı ve iyi önderlerle kötülerini birbirinden ayırdedip, kötülerin pe¬ 
şinden gitmemelidirler. 

166. Onlara yiyecek ve içecekler hakkında cahiliye geleneklerinin 
ve önyargıların koyduğu tüm sınırlamaları ortadan kaldırmaları 
söylenmiştir. 
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169 O, size yalnızca, kötülüğü, çirkin-hayasızlığı ve Allah'a karşı bil¬ 
mediğiniz şeyi söylemenizi emreder.167 

170 Ne zaman onlara: "Allah'ın indirdiklerine uyun" denilse, onlar: 
"Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye (geleneğe) uyanz" 
derler.168 (Peki) Ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulma¬ 
mış idiyseler? 

171 Küfre sapanlann örneği çağırma ve bağırmadan başka bir şeyi 
duymayan (duyduğu şeyin anlamını bilmeyen hayvanla haykıranın ör¬ 
neği gibidir.16® Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; bundan dolayı 
akıl erdiremezler. 

172 Ey iman edenler size nzık olarak verdiklerimizin temiz olanla¬ 
rından yiyin ve yalnızca O'na kulluk ediyorsanız,170 (yine yalnızca) Al¬ 
lah'a şükredin. 

173 O, size ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına 
kesilmiş olan (hayvan)ı kesin olarak haram kıldı.171 Fakat kim kaçınıl¬ 
maz olarak muhtaç kalırsa, taşkınlık (ve saldın) yapmamak ve haddi aş¬ 
mamak şartıyla (ölmeyecek oranda yiyebilir), ona bir günah yoktur. Ger¬ 
çekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.172 

174 Allah'ın indirdiği Kitaptan bir şeyi gözardı edip saklayanlar ve 
onunla değeri az (bir şevi) satın alanlar; onların yedikleri, kannlannda 
ateşten başkası değildir. 73 Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz ve on¬ 
ları arındı rmaz.17*Ve onlar için acıklı bir azab vardır. 

AÇIKLAMA 

167. Yani, “Şeytan, insanları, yiyecek ve içeceklerle ilgili bu tür hu 
rafelerin dinin bir parçası olduğuna inandırarak kandırır. Oysa 
bunların Allah'tan olduğunu gösteren hiç bir otorite yoktur.” 

168. Onların bu bâtıl gelenekleri ile ilgili tek otoriteleri bunların, 
atalarının da gelenekleri olmasıdır. Ahmak izleyiciler bu tür bir gele¬ 
neği uyulması gereken bir otorite olarak kabul ederler. 

169. Bu misalin iki veçhesi vardır: 

1) Bu insanlar, çobanlarının nida ve çağnsım duyan ve kelimele¬ 
rin anlamını anlarnaksızm onların nidasına doğru giden sığır sürü¬ 
leri gibidirler. 

2) Onlara nasihat etmek, sadece sesleri duyan, fakat kendilerine 
söylenen sözlerin anlamım ve ifade ettiklerini kavrayamayan bir sı¬ 
ğıra nasihat etmek gibidir. 

170. İnananlara, rahipler, hahamlar, din bilginleri ve atalar tara¬ 
fından konulan her tür gereksiz, yanlış ve gayri meşru yasağı kaldır¬ 
maları emredilmektedir. 

Eğer söyledikleri gibi gerçekten Allah'a inanıyorlarsa, Allah'ın ya¬ 
sakladığı şeyleri yemekten kaçınmalı ve O nun helâl kıldıklarını, hiç 
tereddüt etmeksizin yemelidirler. 

Bir hadis-i şerifte, Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur: “Bizim 
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kıldığımı? gibi namaz kılan, yüzünü bizim kıblemize çeviren ve bizim 
boğazladığımızı yiyen kimseler müslümandır.” Bu nedenle eğer bir 
kimse Allah'ın helâl ettiği şeyleri yemekte şüpheye düşerse, Kâbe'ye 
yönelerek namaz kılsa bile henüz gerçek bir mü s lü man olmamış de¬ 
mektir. Eğer gerçekten ve samimiyetle müslüman olmuşsa, cahiliye 
inançlarım ve önyargılarını bir tarafa bırakmalıdır. Eski âdet ve gele¬ 
neklere devam etmesi o kişinin hâlâ cahiliye zehiri ile zehirlenmekte 
olduğuna bir delildir. 

171. Bu, hem Allah tan başkası adına kesilen hayvanın eti, hem de 
Allah'tan başkasına sunulan yiyeceği ihtiva eder. Gerçekte her şey 
Allah'ındır ve her şeyi veren O'dur; bu nedenle O'na şükrün bir nişa¬ 
nesi olarak her şey Allah'ın adı anılarak yapılmalıdır. Eğer Allah'tan 
başkasının adı anılarak yapılırsa, bu, o kişi veya şeyin, en azından 
bu niteliklerle Allah a ortak olarak kabul edilmesi anlamına gelir. 

172. Bu ayette temiz olmayan bir şeyin şu üç şartla kullanılmasına 
izin verilmektedir: 1) Aşın bir ihtiyaç durumunda, örneğin, eğer bir 
kişi açlıktan veya susuzluktan ölmek üzereyse veya bir hastalık ne¬ 
deniyle hayatı tehlikedeyse ve pis olan şeyden başka kullanabileceği 
başka şey yoksa, o zaman onu kullanmasına izin verilir. 2) Kişi böyle 
yaparken kalbinden Allah'ın kanununu çiğnemek gibi bir istek ge¬ 
çirmemelidir. 3) Kişi gerekli olandan bir lokma bile fazla kullanma¬ 
malıdır. Meselâ böyle bir durumda, eğer haram olan şeyden bir-iki 
lokma veya damla hayatı kurtarmaya yetecekse, kesinlikle bundan 
fazlası alınmamalıdır. 

173. Bunlar, İlâhî kitapları bildikleri halde onlan halktan gizleyen 
ve aralarında yaygın olan tüm bâtıl inanç, kötü gelenek ve gereksiz 
kısıtlamalardan sorumlu, yeni yeni kurallar uyduran bilginlerdi. 
Aynca onlann bir suçu daha vardı. Halk arasında kasten yaygınlaş¬ 
tırılan cahillik nedeniyle ortaya çıkan kötü davranış ve geleneklere 
karşı bir tek kelime bile söylememişlerdi. Sadece bununla da kalma¬ 
mış, çoğunluğun bu üzücü durumunu kendileri için avantajlı bul¬ 
muş ve bu nedenle Allah'ın emirlerini halktan gizli tutmaya devam 
etmişlerdi. 

174. Burada "ruhani önderler" ve "azizler" denilen kişiler hakkında 
ki yanlış inanç ve iddialar reddedilmektedir. Bu kimseler kendilerini 
halka çok dindar ve kutsal olarak göstermeye çalışmışlar ve halk da 
onlara her zaman inanmıştı. Onlar, Allah katmda, hak adına şefaat 
edip onlann bağışlanmasını sağlayabileceklerini sanıyor, halk da 
bunlara inanıyordu. Allah burada bu “ruhani önderler”e değil şefaat 
yetkisi vermek, onlarla konuşmayacağını onlan dindar ve kutsal 
olarak kabul etmeyeceğini bildirmektedir. 
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175 Onlar, hidayete karşılık sapıklığı, bağışlanmaya karşılık azabı 

satın almışlardır. Ateşe karşı ne kadar dayanıklıdırlar. 
176 Bu, Allah’ın Kitabı şüphesiz hak olarak indirmesindendir. Kitap 

konusunda anlaşmazlığa düşenler ise uzak bir aynlık içindedirler. 
177 Yüzlerinizi doğudan ve batıdan yana çevirmeniz iyilik173 değil¬ 

dir. Ama iyilik, Allah'a, ahiıet gününe, meleklere. Kitaba ve peygamber¬ 
lere iman eden; ona olan sevgisine rağmen, malı yakınlara, yetimlere, 
yoksullara, yol oğluna (yolda kalmışa), isteyip-dilenene ve kölelere (öz¬ 

gürlükleri için) veren; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve ahidleş- 
tiklerinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kı¬ 
zıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerim tutum ve davranışıdır). İşte 

bunlar, doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır. 
178 Ey iman edenler, öldürülenler hakkında size kısas176 yazıldı (farz 

kılındı). Özgüre karşı özgül, köleye karşı köle ve dişiye karşı dişi.177 Fa¬ 
kat kimin (hangi katilin) lehinde, onun (maktulün) kardeşi178 (varisi ve¬ 
ya velisi) tarafından bağışlanırsa, artık (yapılması gereken) örfe uymak 
179 (ve) ona (maktulün varis veya velisine) güzellikle (diyet) ödemektir. 
Bu, Rabbinizden (size) bir hafifletme ve bir rahmettir. Artık kim de bun¬ 
dan sonra tecavüzde bulunursa, onun için elem verici bir azab var¬ 

dır.180 

AÇIKLAMA 

175. ibadetlerin dış formlarına verilen önemin anlamsızlığını gös¬ 

termek üzere, örnek olarak, yüzünü doğuya veya batıya döndürme¬ 
nin gerçek iyilik (birr) olmadığına işaret edilmektedir. Burada, bazı 

dinî formalite ve törenleri icra etmenin veya dindarlık gösterisinin 

gerçek iyilik olmadığı ve Allah katında önem ve değeri bulunmadığı 

anlatılmak istenmektedir. 
176. Arapça kısas kelimesi, adam öldürme olaylarında cana karşı¬ 

lık can kuralını ifade eder. Bununla birlikte, öldüren kişinin cinayeti 

işlediği şekilde öldürülmesi gerektiği anlamına gelmez. Sadece, di¬ 
ğerinin canım aldığı için, onun da canının alınması gerektiği anlamı¬ 

na gelir. 
177. Adalet taleplerine cevap vermek üzere, burada, insan hayatı¬ 

nın taşıdığı değerin eşitliği ilkesi ortaya konulmaktadır. Kan bedeli 
ve cezası, ne öldürenin, ne de öldürülenin sınıfına bakarak belirlene- 
mez. Bu nedenle öldüren kimsenin, kendisinin kan cezasını öde¬ 

mekle sorumlu olduğu açıkça bildirilmektedir. 
Islâm'dan önce insanlar kendi kabilelerinden öldürülen biri için 

çok yüksek bir diyet belirliyorlar ve öldürenin kabilesinden aynı de¬ 
ğerde bir üyenin veya öldürülenin değerine göre diğer kabileden bir¬ 

çok, bazen de yüzlerce adamın camm istiyorlardı. Diğer taraftan 
eğer öldüren, öldürülenden daha yüksek bir toplumsal sınıfa dahil- 
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se, o zaman onların “adaletleri" öldürenin canının alınmamasını ge¬ 

rektiriyordu. Bu kan bedelinin belirlenmesindeki eşitsizlik sadece o 
cahiliye dönemi ile sınırlı değildir. Bugün bile “medenî" uluslar kendi 
ülkelerinden bir kişinin öldürülmesine karşılık, katilin ülkesinden 
elli kişiyi öldüreceklerini açıkça söylemekten utanmamaktadırlar. 

Bu tehditleri pratikte uygulamaya da koymaktadırlar. Çoğu zaman 
köle ülkeye mensup yüzlerce kişinin, yöneten ülkeye mensup bir ki¬ 
şinin öldürülmesine karşılık öldürüldüğünü duyuyoruz, örneğin 

20. yüzyılda bile, Sör Lee Astek adlı bir İngiliz’in öldürülmesi üzeri¬ 
ne, medeniyet havarisi Ingilizler tüm Mısır halkından bunun intika¬ 
mım almışlardır. Fakat katil eğer “medenî” yöneten bir ülkeye men¬ 

supsa ve öldürülen de “medenî olmayan” köleleştirilmiş bir ülkeye 
mensupsa, onlann hâkimleri katile ölüm cezası vermemektedirler. 

Bu adaletsiz kanunlara karşı önlem almak için Allah, ikisinin de sı¬ 
nıf seviyelerine bakılmaksızın öldüren kimseye karşılık, sadece ve 
sadece öldüren kişinin canının alınması gerektiğini bildirmekte¬ 

dir. 
178. Burada "kardeş" kelimesinin kullanılması bir tür tavsiye içe¬ 

rir. “Öldüren kişinin size çok büyük zarar verip incitmiş olmasına 

rağmen, yine de o her şeyin ötesinde sizin insan olarak kardeşiniz- 
dir. Bu nedenle yanılan kardeşinize karşı hiddetinizi yener, intikam 
almaktan vazgeçer ve ölüm cezasmı kaldırırsanız, insan olarak dere¬ 

cenizi yükseltmiş olursunuz. ” 
Bu ayet aynı zamanda İslâm Ceza Hukuku na göre, cinayetin ba¬ 

ğışlanabilir bir suç olduğunu göstermektedir. Bu ayet, eğer dilerler¬ 
se öldürülen kişinin ailesinin katili bağışlamalarına izin verir. Bu 
durumda mahkeme, katile ölüm cezası vermek konusunda direte- 
mez. Tabii ki eğer veliler isterse katil, öldürülenin ailesine diyet ver¬ 

mek zorundadır. 
179. Arapça ma'ruf kelimesi Kur'an'ın birçok yerinde kulanılmıştır. 

Bu kelime genelde bilinen ve tüm dengeli insanların kabul edeceği 
âdil ve aklî davranış kalıplandır. Bunlar o denli açık ve yaygındır ki, 
ön yargı ve şahsî çıkar nedeniyle gözü körelmemiş herkes bunlan 

doğru ve âdil diye kabul edecektir. İslâm hukuku, hakkında düzen¬ 
leme yapılıp kural konmayan bütün meseleleri bu kavram altında 
inceler. Bu tür genel kullanım ve yaygın kurallara "ma'ruf" denir. 

180. örneğin, eğer öldürülenin akrabalan diyeti (para cezası) ka¬ 

bul ettikten sonra, yine katili öldürmeye çakşırlarsa veya katil (veya 
arkadaşîan) diyeti tam anlamıyla ödemekten kaçınır veya kötü bir 
şekilde karşıkk verirlerse, bu, sımn aşma olarak değerlendirilir. Her 
iki grup da eşit derecede lütulkâr davranmak ve karşı tarafın göster¬ 

diği iyi niyeti değerlendirmelidir. 
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179 Ey temiz akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır.181 Umulur 
ki sakınırsınız. 

180 Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir hayır bı¬ 
rakmışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya bilinen (uygun, meşru) bir 
tarzda vasiyette bulunması -Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir hak 
olarak- size yazıldı182 (farz kılındı). 

181 Bundan böyle kim onu (vasiyeti) işittikten sonra değiştirirse, gü- 
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nahı elbette onu değiştirenlerin üzerinedir. Şüphesiz Allah/ işitendir, bi¬ 
lendir. 

182 Bunun yanında, kim, vasiyet edenin haksızlığa eğilim gösterece¬ 
ğinden ya da günaha gireceğinden korkup da ikisinin (tarafların) arasını 
bulup-düzeltirse, artık ona da günah yoktur. Gerçekten Allah, bağışla¬ 
yandır, esirgeyendir. 

183 Ey iman edenler, sizden öncekilere yazıldığı gibi, oruç, size de ya¬ 
zıldı183 (farz kılındı). Umulur ki sakınırsınız. 

184 (Oruç) Sayılı günlerdir. Artık sizden kim hasta ya da yolculukta 
olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde (tutsun). Zor dayana¬ 
bilenlerin üzerinde de bir yoksulu doyuracak kadar fidye (vardır). Kim 
gönülden bir hayır yaparsa184 bu da kendisi için hayırlıdır. Oruç tutma¬ 
nız, -eğer bilirseniz- sizin için daha hayırlıdır.185 

AÇIKLAMA 

181. Bu ayet aşınya kaçıp ölüm cezasını tamamen ortadan kaldı¬ 

ranlara karşı çıkar. Başka çarelere başvurmaksızın ölüm cezası üze¬ 

rinde durmak nasıl İnsanlık dışı ise, bazı “medenî" ülkelerde yapıldı¬ 
ğı gibi ölüm cezasını tamamen kaldırarak cinayeti teşvik etmek de 
aynı derecede insanlık dışıdır. Bu nedenle Allah, kısas ta hayat oldu¬ 
ğunu bildirmektedir. Eğer bir toplum insan hayatına gereken kut¬ 
sallığı vermezse, katüi korumaya çalışırsa, bu suça bir pirim vermiş 
ve binlerce masum insanın hayatını tehlikeye atmış demektir. 

182. Vasiyetle ilgili bu emir henüz mirasla ilgili kurallar açıklan¬ 
madan verilmişti. Bunun amacı kanunî varisleri adaletsizlikten ko¬ 
rumaktır. Fakat daha sonraları bu emir. Kur an da 4. surede açıkla¬ 
nan miras kurallarının ışığı altında Hz. Peygamber (s.a) tarafından 
iki grupta toplandı: Birincisi, vârise vasiyet yoktur, yani hiçbir ka¬ 
nunî vârisin mirası. Kur an tarafından verilenden fazla veya az ola¬ 
maz; hiçbir vâris mirastan mahrum bırakılamaz ve kanunî payın¬ 
dan fazlasını alamaz. İkincisi, hibe tüm servetin üçte biri ile sınırlı¬ 
dır. Yani kişi, servetinin en az üçte ikisini, kanuna göre dağıtılmak 
üzere varislerine bırakmalıdır. Geriye kalan üçte biri, kanunen mi¬ 
rastan payı olmayan uzak akrabalara veya sosyal hizmetler için ayrı¬ 
labilir. Bu nedenle, vasiyetname yazmakla ilgili emrin neshedildiği 
sonucunu çıkarmak yanlıştır. Aksine bu, Allah'ın, takva sahipleri 
için tanıdığı bir haktır ve eğer bu hak Allah’ın emrine uygun olarak 
kullanılırsa, örneğin, yetim bir toruna vs. miras bırakmak gibi mese¬ 
leler kendiliğinden ve İslâm miras hukukuyla çatışmaksızın çözül¬ 
müş olacaktır. 

183. İslâm, belirlediği konularda adım adım ve derece derece ilerle¬ 
miştir. Aynı şey oruç emri için de söz konusudur. İlk önce Hz. Pey¬ 
gamber (s.a) müminlere ayda üç gün oruç tutmalarını tavsiye etti; 
fakat bu zorunlu değildi. Daha sonra hicretin ikinci yılında. Rama- 
zan'da oruç tutmakla ilgili bu emir (183. ayet) nazü oldu. Bununla 
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birlikte oruca dayanabilen, fakat tutmayanlara müsamaha gösteri¬ 

liyordu. Tutmadıklan bir gün oruç için bir fakiri doyurmaları gereki¬ 
yordu. (184. ayet). Bundan bir müddet sonra, bir sonraki ayette 
(185.) yer alan oruçla ilgili emrin son şekli bu durumu düzenledi. 
Sağlıklı kişiler için bu izah ortadan kaldırıldı; fakat, hastalar, yolcu¬ 
lar ve buna kıyasen hamile ve emzikli kadınlar ve oruç tutmaya da¬ 

yanamayan yaşlılar için bu izin geçerli olmaya devam etti. 
İmam Ahmed Ibn Hanbel'in naklettiği bir sözünde, Muaz Ibn Ce¬ 

bel şöyle der: “Namaz ve oruç bugünkü haline yavaş yavaş ulaştı. İlk 
önceleri müminler namazda Kudüs'e dönerlerdi; fakat bir müddet 

sonra, Mekke’deki Kâbe'ye dönmeleri emredildi. Bunun yaraşıra ön¬ 
celeri, herkes birbirine namaz vaktini haber vermek zorundaydı; fa¬ 

kat sonraları, bu amaçla ezan okunmaya başlandı. (Oruca gelince) 
Hz. Peygamber (s.a) Medine'ye hicret ettiğinde her ay üç gün oruç tu¬ 
tar, Muharrem in onuncu günü de oruç tutardı. Daha sonra Allah, 

bütün Ramazan boyunca oruç tutmayı farz kıldı; fakat dayanabildi¬ 
ği halde oruç tutmayan bir kimsenin, fidye olarak bir günlük orucu 
için bir fakiri doyurmasına izin verdi. Sonraları bir günlük oruç için 

bir fakiri doyurma izni, yolculukta olmayan sağlıklı kişi için neshe- 
dildi." (Ibn Kesir, s. 214) 

Buhari, Müslim, Ebu Davut ve diğer âlimler, Hz. Aişe, Abdullah 
Ibn Ömer ve Abdullah Ibn Mes’ud'dan (Allah hepsinden razı olsun) 

bunu destekler nitelikte hadisler rivayet etmişlerdir. Aynı konuda, 
meşhur Kur an müfessiri ibn Cerir et Taberi de birçok sahabi ve ta- 
biûn'dan çok sayıda sahih hadis ve rivayet nakletmiştir. Bu rivayet¬ 
lerden birinde Hz. Muaz Ibn Cebel in şu açıklamasını nakleder: 
“Araplar oruç tutmaya, alışkın olmadıklan için ilk önceleri oruç tut¬ 
mak onlara zor geldi. Bu nedenle onlara. Ramazan da oruç tutma¬ 
dıkları güne karşılık bir fakiri doyurmaları için izin verildi. Sonralan 
bu izin, hasta ve yolcular dışındaki kimseler için iptal edildi.” İbn Ce¬ 

rir et-Taberî, İbn Abbas'tan da bu konuda bir hadis rivayet eder. Bi¬ 
rinci emirde (184. ayet) Allah, dayanabildiği halde oruç tutmayan ki¬ 
şinin oruç tutmadığı günler için fidye vermesine izin vermektedir. 

Bir yıl sonra nazil olan 185. ayette ise bu izin sağlıklı kimse için ge¬ 
çerli olmaktan çıkmakta, fakat, hasta ve yolcular için geçerli olmaya 
devam etmektedir. 

184. 'Daha fazla iyilik" (tatavvu), her oruç günü için birden fazla 

fakir doyurmak ve oruç tuttuğu halde bir fakiri doyurmaktır. 

185. 183-184. Ayetlerde yer alan oruçla ilgili ilk emir, hicret'in 

ikinci yılında Bedir savaşından önce nazil olmuştur. Bunu takibe- 
den ayet bir yıl sonra indirilmiştir; fakat aynı konuyla ilgili olduğu 
için bu araya yerleştirilmiştir. 
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185 Ramazan ayı. İnsanlar için hidayet olan ve doğru yolu ve hak ile 

batılı birbirinden ayıran apaçık belgeleri (kapsayan) Kur'an onda indi- 

rilmiştir. Öyleyse sizden kim bu aya şahid olursa artık onu tutsım. Kim 

de hasta ya da yolculukta olursa, tutmadığı günler sayısınca diğer günler¬ 

de (tutsun).186 Allah, size kolaylık diler, size zorluk dilemez. (Bu kolaylı¬ 

ğı) sayıyı tamamlamanız ve sizi doğru yola (hidayete) ulaştırmasına kar¬ 

şılık Allah'ı büyük tanımanız içindir. Umulur ki şükredersiniz.187 

AÇIKLAMA 

186. Yolculuk sırasında oruç tutup tutmamak kişinin seçimine bı¬ 

rakılmıştır. Bir yolculuk sırasında Hz. Peygamber’in (s.a) ashabın¬ 

dan bir bölümü oruç tutmuş, bir bölümü tutmamıştır ve Hz. Pey¬ 

gamber (s.a) her iki gruba da karşı çıkmamıştır. Hz. Peygamber (s.a) 

de yolculuk sırasında bazen oruç tutar, bazen tutmazdı. Bir keresin¬ 

de Hz. Peygamber (s.a) yere düşen bir adamın etrafına bir kalabalı¬ 

ğın toplandığını gördü ve meselenin ne olduğunu sordu. Kendileri- 
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ne, adamın çok oruç tuttuğu için güçsüz düştüğü cevabım verdiler. 

O zaman Hz. Peygamber (s.a) böyle bir durumda oruç tutmanın fazi¬ 

let olmadığını söyledi. Savaş zamanlarında da Hz. Peygamber (s.a) 

oruçları erteleme emirleri verirdi. Hz. Ömer (r.a) Hz. Peygamber le 

(s.a) savaşa gittiklerinde. Bedir savaşı ve Mekke’nin fethine rastla¬ 

yan Ramazan esnasında iki kez orucu terkettiklerini bildirmiştir. 

İbn Ömer, Mekke’nin fethinden hemen önce Hz. Peygamber'in (s.a) 

şöyle buyurduğunu bildiriyor: “Düşmanla savaşa gittiğimize göre, 
savaşacak güce sahip olmanız için oruçlarınızı sonraya bırakmalısı¬ 

nız.” 

Hz. Peygamber (s.a) orucu terketmek için ne kadar uzaklığa yol¬ 

culuk yapılacağı konusunda bir belirlemede bulunmamıştır. O nun 

sahabeleri de bu konuda farklı uygulamalarda bulunmuşlardır. Ge¬ 

nelde yolculuk sayılan ve kişinin kendisini yolculukta hissedeceği 

bir uzaklığa gittiği sırada orucu terkedebileceği söylenebilir. Kişi yol¬ 

culuğa başlayacağı gün de orucu terkedebilir. 

Düşman saldırısına uğrayan bir beldenin halkının orucu terket- 

mesi hakkında değişik görüşler vardır. Fakat İmam ibn Teymiye böy¬ 

le durumlarda, orucun terkedilebileceği konusunda güçlü iddialar 

öne sürmektedir. 

187. Allah o kadar merhametlidir ki kullarını orucun fazilet ve ih¬ 

sanlarından mahrum bırakmak istemez. Bu nedenle, herhangi 

mâkul bir sebeple Ramazan ayı içinde oruç tutamayanların. bunu 

başka aylarda tamamlamalarına izin verir. Ramazan ayında inen 

Kur’an vahyine karşı şükürlerini eda etmek için, bu ayda orucunu 

tutamayanlar başka aylarda bu eksikliği tamamlamalıdırlar. 

Bu ayetten anlaşıldığına göre Ramazan da oruç tutmak, sadece 

ibadet ve nefsi terbiye için değil, aynı zamanda Ramazan sırasında 

vahyedilen Kur an nedeniyle Allah'a şükür etmek için farz kılınmış¬ 

tır. Bir nimete şükrünü göstermenin en iyi yolu, o nimetin emrediliş 

amacım yerine getirmek ve mümkün olan en iyi şekilde gereğini ifâ¬ 

ya çalışmaktır. Allah'ın bizlere Kuran'ı bahşetmesi, bu nimetin ge¬ 

reklerini yerine getirmemiz ve bu gerekleri başkalarına da tebliğ et¬ 

memiz yönündeki ilâhî iradenin yürürlüğe girmesi amacını taşı¬ 

maktadır. Oruç bu amacın yerine getirilmesini sağlayan en önemli 

eğitim aracıdır. Hem bir fedakârlık, hem de bahşedilen nimete şük¬ 

retmenin göstergesidir. 
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186 Kullanm beni sana soracak olursa, işte Ben (onlara) pek yakınım. 
Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar 
da benim çağnma cevab versinler ve bana iman etsinler.188 Umulur ki ir- 
şad (doğru yolu bulmuş) olurlar.189 

AÇIKLAMA 

188. Yani; “Siz, Beni görüp hissedemeseniz de sizden çok uzak ol¬ 

duğumu sanmamalısınız. Hayır, bilâkis. Ben bir kuluma o denli ya¬ 
lanım ki, beni çağırabilir ve nerede olursa olsun Ben'den dilekte bu¬ 
lunabilir. Hatta Ben, kelime olarak ifade edilemeyen ve kalpte gizli 
olan istekleri dahi duyarım. Cehaletiniz esnasmda ortaya çıkardığı¬ 

nız ilâhlara gelince, onlann bulunduğu yerlere gitmeniz gerek; ayrı¬ 
ca o zaman bile, sizi duyup cevap veremezler. Fakat Ben, sınırsız ev¬ 
renin Mâlik'i ve Hâkim i, tüm güç ve otoritelerin sahibi, hurdayım; 
size o denli yakınım ki, nerede ve ne zaman isterseniz, gizli ve açık 
tüm isteklerinizi duyarım. Bu nedenle, kapı kapı sahte ilâhlar peşin¬ 
de koşmaktan vazgeçin ve Ben im davetimi kabul edin. Bana dönün; 
Bana güvenin; itaat edin ve kullanm olun.” 

189. Yani “Onlar sizden bu gerçeği öğrenip, kendi iyilikleri için bu 

doğru tutumu benimseyebilirler." 
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187 Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. On¬ 

lar, sizin örtüleriniz, siz de onlara örtüsünüz.190 Allah, gerçekten sizin, 

nefislerinize ihanet etmekte olduğunuzu bildi, tevbenizi kabul etti ve si¬ 

zi bağışladı. Artık onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdıklarını dile¬ 

yin.191 Fecir vakti, sizce beyaz iplik siyah iplikten ayırd edilinceye ka¬ 

dar192 yiyin, için,193 sonra geceye kadar orucu tamamlayın.194 Mescidler- 

de itikafta olduğunuz zamanlarda da onlara (kadınlarınıza) yaklaşma¬ 

yın.195 Bunlar, Allah'ın sınırlandır, (sakın) onlara yanaşmayın.196 İşte 

Allah, insanlara ayetlerini böylece açıklar; umulur ki sakınırlar. 

AÇIKLAMA 

190. Kan ile koca arasındaki ilişki, elbiselerle beden arasındaki 
ilişki gibidir. Nasıl bu ikisi birbirine çok yakın, uygun ve aralarında 
hiçbir şey yoksa, aynı şekilde kan ve koca birbirlertyle çok yakın iliş- 
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kİ içindedirler ve birbirleri için karşılıklı birer sükûnet ve mutluluk 
kaynağıdırlar. 

191. Daha önceden Ramazan gecelerinde kan ile koca arasındaki 

cinsel ilişkiyi yasaklayan açık bir emir olmamasına rağmen, müslü- 
manlar arasında bunun helâl olmadığı konusunda belirsiz bir inanç 
vardı ve bazılan hanımlarının yanına vicdanen tedirginlik içinde ya¬ 
tıyorlardı. Bu devam ederse, suç ve günah teşkil eden zihni bir tavnn 
gelişme tehlikesi vardı. Bu nedenle Allah, onlan, vicdanlarına karşı 
kötü davranmamaları konusunda uyardı ve vicdanlan rahat olarak 
bu fiili işleyebilmeleri için onu helâl kıldı. 

192. Ramazan da yeme ve içme zamanı ile ilgili de bir yanlış anla¬ 

ma vardı. Bazıları yatsı namazından, ertesi gün güneş batıncaya dek 
yeme ve içmenin haram olduğu görüşündeydi. Bazıları yatsı nama¬ 
zından sonra uyanık kalındığı sürece yenilip içilebileceğini, fakat 
uyunursa, yenilip iç ilmeyeceğini savunuyorlardı. Bu kendi uydur¬ 
dukları fikirler nedeniyle, çoğu zaman kendileri zahmet çekiyorlar¬ 
dı. Bu ayette onların yanlış anlamaları ortadan kaldırılıyor ve yeme- 
içme yasağının günün ilk şafağından güneşin batışına; yeme, içme 
ve cinsel ilişki serbestisinin de güneşin batışından, günün ilk şafağı¬ 
na dek olacağı belirleniyor. 

Hz. Peygamber (s.a) oruca hazırlık olarak imsak vaktinde bir şey¬ 
ler yemeyi bizzat emretmiştir. 

193. Islâm, ibadetler için her medeniyet çağında ve dünyanın her 

tarafındaki insanlarca uygulanabilecek zamanlar belirlemiştir. Bu 
nedenle ibadeterin zamanını saat birimleri şeklinde değil de, gökteki 
apaçık alâmetlerle tâyin etmiştir. Bu, her çağ ve ülke insanına uya¬ 
bilecek bir ölçüttür ve bilinen sınırlar içinde şartlarına uygun olarak 
saatle de ifade edilebilir. Fakat bunun hikmetini anlamayan kişiler 
saçma fikirler öne sürerler, örneğin, bu ölçütün kutuplarda işleme¬ 
yeceğini, çünkü oralarda gün ve gecenin aylarca sürdüğünü söyler¬ 
ler. Fakat onlar, kutup bölgelerinde bile sabah, akşam, gün ortası ve 
geceyansı alâmetlerinin, aynen diğer yerlerdeki gibi ortaya çıktığını 
ve oralarda yaşayanlann çalışma, uyuma, dinlenme gibi faaliyetleri¬ 
ni bu belirtilere göre düzenlediklerini unutmaktadırlar. Saat ve za¬ 
man bildiren diğer aletler yokken, Atlantik çevresinde yaşayanlar 
zamanı bu işaretlere göre belirliyorlardı. 

194. "Orucunuzu akşam oluncaya kadar tamamlayın" demek “Oru¬ 

cunuz akşamın başlangıcı ile biter” anlamına gelir. Gecenin, güne- 
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şln batışıyla başladığı İse açıktır. O halde oruç, doğu ufkunda gözle¬ 

yeceğimiz güneşin batış zamanı ile sona erer. Oradan yükselen bir 

karanlık gördüğümüzde, bu orucu açmamız için bir işarettir. Aynı 

şekilde doğu ufkunda sabahın ilk şafağının görülmesi, oruca başla¬ 

ma işaretidir. 

İslâm fıkhında orucun süresi konusunda dakika ve saniye gibi 

kesin ölçütler olmadığına dikkat edilmelidir. İki smırda da geniş bir 

serbestlik vardır. Bir saniye veya bir dakikalık farklar orucu bozmaz. 

Doğuda akşamın karanlığı yükselmeye başlar başlamaz oruç ta¬ 

mam olur. O halde güneş battığında iftar edilmelidir. Aynı şekilde, 

doğu ufkunda sabahın ilk şafağı görüldüğünde, oruç başlar, yeme ve 

içme kesilir. Fakat kişi eğer zamanında uyanamamışsa, sabahın ilk 

şafağı göründüğü halde başlamış olduğu yemeği bitirebilir. Bu ko¬ 

nuda Hz. Peygamber in (s.a) bir hadisi vardır: “Eğer bir kimse yeme¬ 

ğini yerken orucun başladığını bildiren sabah ezanım duyarsa, ye¬ 

meğini bitirsin.” Hz. Peygamber (s.a) akşamın ilk karanlığı görüldü¬ 

ğünde, orucu açmakta acele edilmesini de emretmiştir. 

195. İtikaf. Ramazan ın son on gününde yapılan özel bir nafile iba¬ 

dettir. İtikafta olan kişi bir mescide kapanır ve farz ibadetlerin yanı- 

sıra, tüm vaktini dua, tefekkür gibi başka ibadetlerle geçirir. Tüm 

dünyevî arzu, istek ve şehvetlerden uzak olması ve tabu ihtiyaçlarım 

karşılama dışında mescidden dışan çıkmaması gerekir. 

196. Uç sınırlarla ilgili emrin ifade tarzı çok dikkat çekicidir. Bu 

emir sadece bu sınırlan aşmayı değil, bu sınırlara yaklaşmayı da ya¬ 

saklar. Yasak bir bölgenin sınırlan etrafında dolaşmak çok tehlikeli¬ 

dir; çünkü, yanlışlıkla bu sınırlan aşmak muhtemeldir. Bu nedenle 

bu sınırlara yaklaşmak da yasaklanmıştır. Hz. Peygamber (s.a) de 

aynı noktayı vurgulayarak şöyle buyurmuştur: “Her mâlikin sınırlı 

bir bölgesi vardır. Allah'ın ‘sınırlı’ bölgesi ise haram, helâl, iyi ve kötü 

diye belirlenen sınırlardır. Bu ‘sınırlı’ bölgenin yakmlannda otlayan 

bir hayvan, bir gün o bölgeye girebilir." Ne yazık ki bu apaçık uyarıya 

rağmen, İslâm Hukuku nu bilmeyen bazı kimseler aşın uçlara gidip, 

sınırlara yaklaşma üzerinde ısrarla durmakta ve “âlimler", bu şuur¬ 

lara yaklaşmanın yasak olduğunu bildiren aynı İslâm Hukuku ndan 

bu konuda fetva bulmaya çalışmaktadırlar. İşte bu nedenle birçok 

kimse doğru yoldan sapmaktadır. Bu sınırlar etrafında dolaşıklığın¬ 

da, ince sınırlan belirlemek ve onlan aşmamak çok zor bir durum¬ 

dur. 
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188 Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin ve siz, bile bile gü¬ 
nahla insanların malarından bir bölümünü, yemeniz için onları hakim¬ 

lere aktarmayın.197 
189 Sana, hilalleri (doğuş halindeki aylan) sorarlar. De ki: "O, insan¬ 

lar ve hacc için belirlenmiş vakitlerdir.198 İyilik (birr), evlere arkalann- 
dan gelmeniz değildir, ama iyilik sakınan(m tutumudur). Evlere kapıla- 
nndan girin. Allah'tan sakının, umulur ki kurtuluşa erersiniz.199 
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190 Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın,200 (ancak) aşın 
gitmeyin. Elbette Allah aşırı gidenleri sevmez.201 

191 Onlan, bulduğunuz yerde öldürün ve sizi çıkardıkaln yerden siz 
de onlan çıkarın. Fitne, öldürmeden beterdir.202 Onlar, size karşı sava- 
şıncaya kadar siz, Mescid-i Haram yanında onlarla savaşmayın. Sizinle 
savaşırlarsa siz de onlarla savaşın. Kâfirlerin cezası işte böyledir. 

AÇIKLAMA 

197. Bu ayetin iki yönü vardır: Hiç kimse hâkimlere rüşvet vererek 

başkalarının malını ele geçirmeye çalışmamalı ve başkalarının malı¬ 
nı ele geçirmek için yalan iddialarla mahkemeye başvurmamalıdır. 
Varolan delillere göre hâkimin, haksız kimse lehine hüküm vermesi 
ıüümkündür. Fakat bu, o malın haksız kişiye helâl olduğu anlamına 
gelmez. Hz. Peygamber (s.a) böyle kimseleri şu şekilde uyarmıştır: 
“Her şeyin ötesinde ben de bir insanım. Benim önüme getirilen bir 

davada, karşısındakinden daha iyi konuşanın lehine hüküm ver¬ 
mek mümkündür. Fakat bilin ki ben onun lehine hüküm vermiş ol¬ 
sam da, bu şekilde bir şeyler kazanan kişi, aslında kendisine Cehen- 
nem’den bir yer kazanmaktadır.” 

198. Ay'ın görünüşü her çağdaki insanların dikkatini çekmiş ve 

bunlarla ilgili her toplulukta çeşitli bâtıl inanç ve gelenekler türemiş¬ 
tir. Araplar da bununla ilgili birçok bâtıl inançlara sahiptirler. Ay’m 
konak yerlerinin kendi geleceklerini etkilediğine inandıktan için, 
yolculuk, evlilik ve iş gibi konularda Ay ın konaklarını delil olarak 
alırlar ve birçok bâtıl törenler düzenlerlerdi. Bu nedenle, aynı konu¬ 
da Allah'ın Peygamberi ne de sorular sordular. Hz. Peygamber (s.a) 
de onlara, bu konulann tabiî bir takvimden ibaret olduğu cevabım 

verdi. Araplar için dinî, kültürel ve ekonomik önem taşıyan hac bu¬ 
rada özellikle anılmıştır. Dört ay, hac ve umre için belirlenmiştir ve 
bu aylarda savaş ertelenir, yollar güvenilir olur ve banş nedeniyle ti¬ 
caret gelişirdi. 

199. Bu, onların bâtıl geleneklerinden biri idi. Araplar İhram (hac 

için belirlenen kıyafet) giydiklerinde, evlerine ön kapılarından gir¬ 

mezler, arka pencerelerden eve atlarlardı. Bu ayette Allah, onlan bu 
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bâtıl gelenek nedeniyle eleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda onları, 
atalarının bâtıl gelenek ve inançlarını körü körüne takip etmenin 
doğru olmadığı konusunda uyarıyor. 

200. Yani, “Sizi Allah yolundan alıkoyan, hayatı Allah'ın hidayeti 

üzere düzenlemeye çalıştığınız için size düşman olan ve görevinizi 
yapmamanız için ellerinden geleni yapanlarla savaşın." 

Bundan önce, müslümanlar zayıf ve dağınık iken, onlara, İslâm'ı 
tebliğ etmeleri ve bütün zulümlere sabırla dayanmaları emredilmiş¬ 
ti. Fakat müslümanlar Medine'de küçük bir devlet kurduklarında, 
ilk kez, Islâm’a karşı çıkanlarla savaşmalarına izin veriliyor. Bedir ve 
onu izleyen bir dizi savaş bu emirden sonra vuku bulmuştur. 

201. Müslümanlar, savaşmalarının sebebinin şahsî çıkar, maddî 

kazanç veya intikam olmaması gerektiği konusunda uyarılıyorlar. 
Bu nedenle müslümanlar. kendilerine saldırmayan ve işlerini engel¬ 
lemeyenlerle savaşmamalıdırlar. Bundan Allah Hz. Peygamber e 
(s.a) savaşın İnsanî boyutlarda sürdürülmesi için gerekli birçok tali¬ 
matlar da vermiştir. Savaşta barbarca metodlar kullanmaktan sakı- 
mlmasmı istemiş, kadın, çocuk, yaşlıların ve yaralıların öldürülme¬ 
sini yasaklamıştır. Bunların yanışına cesetlerin hırpalanmasını, tar¬ 
laların, ağaçların ve hayvanların tahrip edilmesini ve buna benzer 
her tür barbarlık ve vahşiliği yasaklamıştır. Müslümanların, sadece 
kaçınılmaz durumda ve gerekli olduğu kadar kaba kuvvet kullan¬ 
malarına izin verilmiştir. 

202. Bu ayette kullanıldığı şekliyle, Arapça "fitne" kelimesinin tam 

karşılığı “Şiddete başvurarak bir fikri bastırmak ve ortadan kaldır¬ 
maktır. Bu ayette, o gün yaygın olanlara ters düşen inanç ve teorile¬ 
ri savunan kişi veya gruplan baskı ve şiddetle cezalandırmanın çok 

kötü bir hareket olduğu ve toplumdaki durumu düzeltmeye yarayan 
fikir ve teorileri yayan ve savunan kimseleri işkence ve kaba kuvvetle 
bundan vazgeçirmeye çalışmanın zulüm olduğu anlatılmak isten¬ 
mektedir. Kan dökmek çok kötü bir şey olmasına rağmen insanları 

kendi inanç ve ilkelerine bağlayan kimseleri bastınp ezmek ve onlan 
baskı gruplarının inançlarını benimsemeye zorlamak bundan da 
kötüdür. Bu nedenle tartışıp anlaşma yerine, vahşi gücü seçen bu 
insanlara karşı zor kullanmak helaldir ve haklı bir sebebe dayan¬ 
maktadır. 
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192 Onlar, (savaşa) son verirlerse (siz de son verin): şüphesiz Allah, 

bağışlayandır, esirgeyendir.203 
193 (Yeryüzünde) Fitne kalmayıncaya ve din (yalnız) Allah'ın olun¬ 

caya kadar onlarla savaşın.204 Eğer vazgeçerlerse, artık zulüm yapanlar¬ 

dan başkasına karşı düşmanlık yoktur.200 
194 Haram ay, haram aya karşılıktır:206 hürmetler (de) karşılıklıdır. 

Öyleyse kim size saldırırsa, size saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Al¬ 

lah'tan korkup-sakının ve bilin ki muhakkak Allah, korkup-sakmanlar- 

la beraberdir. 
195 Allah yolunda infak edin ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye 

atmayın.207 İyilik edin. Şüphesiz Allah, iyilik edenleri sever.208 

AÇIKLAMA 

203. Yani. “Siz kendinizle. Allah'ta varolan sıfatlara benzer nitelik¬ 
ler geliştirmeye çalışmalısınız. O, en azılı günahkârları ve suçluları 
bile bağışlar ve onlara merhamet eder. Siz de kendinizi bu modele gö¬ 
re biçimlendirmeye çalışmalısınız. Yaptığınız savaş kana susamışlı¬ 
ğınızdan değil, Allah rızasından kaynaklanmalı. Onlar, Allah'ın yo- 
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luna engel oldukları müddetçe onlarla savaşın. Fakat onlar savaşı 
bırakıp, düşmanca tutumlarından vazgeçer vazgeçmez, siz de savaşı 
bırakın." 

204. Bu ayetteki fitne kelimesi 191. ayettekinden farklı bir anlam¬ 

da kulanılmıştır. Burada kelime, Allah yolu’na tâbi olmak için gerek¬ 
li olan özgürlük ve güven gibi şartlara sahip olunamayan bir toplum 
durumunu anlatmaktadır. Bu nedenle, müslümanlara bu durumu 

düzeltmeleri, tekrar Allah yolunda banş ve özgürlüğü sağlamaları 
için savaşa devam etmeleri emredilmektedir. Arapça din kelimesinin 

orijinal anlamının “teslimiyet" olduğuna ve teknik olarak bir kimse¬ 
nin emir ve düzenlemelerinin geçerli olduğu hayat tarzını anlatmak 
için kullandığına dikkat edilmelidir. Bu nedenle, insanın insana 
hükmettiği ve Allah yolu na tâbi olmanın imkânsız olduğu bir top¬ 
lumda, fitne hüküm sürüyor demektir. İslâm'ın savaşmaktan ama¬ 
cı, fitneyi ortadan kaldırmak ve insanları İlâhi tebliğe uygun bir şe¬ 
kilde Allah'ın kullan olarak yaşayabilmeleri için, Allah'ın yolunu te¬ 
sis etmektir. 

205. Bu, Islâm'ın müminlere kâfirleri kılıç zoruyla küfür ve şirkten 

vazgeçilip, bunun yerine Allah'a ibadete yöneltmek için savaşmala¬ 
rını emrettiği anlamına gelmez. Savaşın amacı, sadece, onlan fitne¬ 
den vazgeçirmektir. Gerçekte Islâm, tüm gayri müslimlere inanç öz¬ 
gürlüğü verir. Kişi istediği yaşama tarzım seçebilir ve istediği şeye ta¬ 
pıp tapmamakta özgürdür. Islâm müminlere, kâfir ve müşrikleri 
yanlış inanç ve alışkanlıklanndan ikna yoluyla vazgeçirmeye çalış- 
malannı tavsiye eder; fakat, bu amaçla savaş yapmaya izin vermez. 
Diğer taraftan kimseye, in san lan Allah'a kulluktan vazgeçilip başka 
bir şeye kul etme hakkı da vermez. Böyle adalete aykm bir durumu 
ortadan kaldırmak için, şartların gerektirdiği şekilde tebliğe ve sava¬ 
şa izin verir. Bu nedenle fitne, yani kâfirlerin hakimiyeti ve politik 
üstünlükleri ortadan kaldırılmadıkça ve Allah'ın dini için gerekli Öz¬ 
gürlük sağlanmadıkça müminlere dinlenme yoktur. 

"Eğer vazgeçerlerse, artık zulüm yapanlardan başkasına karşı düş¬ 

manlık yoktur" ayetinden çıkanlan anlam şudur: Islâm yönetimi kü¬ 

für yönetiminin yerine geçerse, Hakk a karşı çıkma konusunda zu¬ 
lüm işleyenden başkaları için genel bir af ilân edilmelidir. Bu ayet, 
zafer anında müminlerin merhamet göstermesine izin vermesine 
rağmen, Islâm'a düşmanlıkta tüm sınırlan aşan zalimleri cezalan¬ 
dırmasını da yasaklamaz. Çok merhamet ve af taraftan olan Hz. Pey- 
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gamber (s.a) bile bu haktan yararlanmış ve Bedir de savaş esiri ola¬ 

rak alman iki kâfiri ölüm cezasına çarptırmıştı. Bu bağlamda, Mek¬ 
ke'nin fethinden sonra genel bir af ilân edilmesine rağmen, İslâm 

düşmanlarından on yedisi bu aftan hariç tutulmuş ve dördü ölüm 

cezasına çarptmlmıştır. 
206. Bu ayet, ay takvimine göre haram aylar olan Zilka'de, Zilhic¬ 

ce, Muharrem (hac aylan) ve Recep (umre ayı) aylarında savaşmakla 

ilgili soruya bir cevap niteliğindedir. Bu aylar haram aylar olarak ad¬ 
landırılmıştır; çünkü Hz. İbrahim'in (a.s) zamanından beri, hacıla¬ 
rın Kâbeye banş ve güven içinde gidip gelebilmeleri için bu aylarda 
cinayet, hırsızlık ve her türlü kanuna karşı davranış şekli yasaklan¬ 

mıştır. 
Fakat zamanla Araplar, hile ile bu yasağı çiğnemeye başladılar. 

Kendi isteklerine uydurmak için aylann normal sırasını değiştirdi¬ 

ler. Eğer hırsızlık yapmak veya kan dökmek isterlerse haram bir ayı 
çiğniyorlar ve onun yerine başka bir haram ay tayin ediyorlardı. Bu 
nedenle müslümanlar, bu hileyi kullanarak kendilerine haram bir 
ayda saldırmaları mümkün olan müşriklere karşı savunmasız du¬ 

rumdaydılar. 
Bu ayet, onlara eğer kâfirler haram ayda saldırırlarsa, kendilerini 

savunabileceklerini söyleyerek bu zorluğu ortadan kaldırmaktadır. 
Fakat müminler kendileri hiçbir şekilde kutsal aylara tecavüz etme¬ 
melidirler. Eğer kâfirler haram aylann kudsiyetine saygı gösterir ve 
saldırmazlarsa. müminler de aynısını yapmalıdırlar. Fakat kâfirler 
haram aylara tecavüz eder ve müminlere saldırırlarsa, müminler de 

onlara karşılık vermelidir. 
207. "Allah yolunda infak etmek", Allah tarafından emredilen ha¬ 

yat nizamını kurmak için malî fedâkârlıkta bulunmaktır. Ayet şu an¬ 
lama gelin “Eğer bencil davranır ve Allah yolunda harcamada bulun¬ 
mazsanız, bu dünyada aşağılık bir hayat sürer ve ahiret'te de en bü¬ 
yük azaba uğrarsınız. Bunıin sonucunda Allah, bu dünyada kâfirle¬ 
ri size hâkim kılar ve ahiret'te de O nun verdiği serveti yine O nun yo¬ 
lunda harcamadığınız için sizi cezalandırır.” 

208. Gerçek bir müslüman Allah sevgisi ile çalışır. Eğer bir kimse 

Allah'ı gerçekten samimiyetle severse, bütün kalbini, aklım, nefsini, 
bedenini ve her şeyini O nun yolunda çalıştırır. Böyle bir kimse, sa¬ 
dece. Allah korkusu nedeniyle yapılan bir ibadetle yetinmez; fakat, 

Allah yolunda çalışmak için tüm gücünü sarfeder. 
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196 Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hasta- 
lık ve buna benzer nedenlerle) kuşatılmanız, artık size kolay gelen kur- 
ban(ı gönderin).209 Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etme¬ 

yin.210 Kim sizden hasta ise ya da başından şikayeti varsa, onun ya oruç 
ya sadaka veya kurban olarak fidye (vermesi gerekir).211 Güvenliğe ka¬ 
vuşursanız,212 hacca kadar umre ile yararlanmak isteyene, kolayına ge¬ 
len bir kurban (ı kesmesi gerekir). Bulamayana da, hacc'da üç gün, dön¬ 
düğünüzde yedi (gün) olmak üzere, bunlar, tamı tamına on (gündür) 
oruç vardır. Bu, ailesi Mescid-i Haram'da olmayanlar içindir.213 Allah'tan 
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korkun ve bilin ki Allah, muhakkak cezası pek çetin olandır. 
197 Hac, bilinen aylardır. Böylelikle kim onlarda haccı farz eder, (ye¬ 

rine getirir)se, (bilsin ki) hacda kadına yaklaşmak,214 fısk yapmak215 ve 
kavgaya girişmek216 yoktur. Siz, hayır adına ne yaparsanız, Allah, onu 

bilir. Azık edinin, kuşkusuz, azığın en hayırlısı takvadır. Ey temiz akıl 
sahipleri, benden korkup-sakının.217 

AÇIKLAMA 

209. Yani, “Kabe'ye ilerlemenizin engellendiği, yolculuğunuzu kes¬ 
mek zorunda kaldığınız bir durumda Allah'a, deve, inek, koyun gibi 
herhangi bir hayvan kurban etmeniz gerekir.” 

210. Burada "(kurbanm)yeri" ile neyin kastedildiği konusunda 
farklı görüşler öne sürülmüştür. Hanefi mezhebine göre bununla 
Mescid-i Haram ın çevresi, Allah'ın evi anlatılmak istenilmektedir. 
Eğer bir kimse yola devam edemeyecekse, oraya kendi adına kurban 
edilecek bir hayvan veya bedeli olan parayı göndermelidir, imam Ma¬ 
lik ve İmam Şafii'ye göre kişi, yolda devam edemeyip kaldığı yerde 
kurban kesmelidir. Traş olmak ile, kurbandan sonra saçların kesti¬ 
rilmesi kastolunuyor. 

211. Bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber (s.a) böyle bir durumda üç 
gün oruç tutulması, altı muhtaç kimsenin doyurulması veya en 
azından bir koyun kurban edilmesi gerektiğini bildirmiştir. 

212. Burada güvene kavuşmaktan kasıt, düşman saldırısı dahil, o 
zaman hac dan alıkoyan asıl sebep her ne ise, onun ortadan kalkma¬ 
sıdır. Nasıl “engel” ile hac yolculuğunu engelleyen tüm sebepler kas¬ 
tedilmekteyse, güven ile de tüm bu sebeplerin ortadan kalkma duru¬ 
mu anlatılmak istenmektedir. 

213. İslâm'dan önce Araplar aynı seferde hem hac, hem de umre 

yapmayı büyük bir günah olarak kabul ederlerdi. Onların kendi uy¬ 
durdukları kanunlarca hac ve umre için ayn ayn yolculuklar yapıl¬ 
malıydı. Bu ayette, Mescid-i Haram içinde yaşayanlardan başkası 
için bu sınırlama kaldmlmaktadır. Mescid-i Haram da yaşayanların 
ayn yolculuk yapmalan zor olmadığı için hac ve umre'yi ayn ayn 
yapmalan gerekmektedir. Onlann umre'yi yaptıktan sonra Ih- 
ram'dan çıkmalan ve gerekli yasaklardan kurtulmalan ve aynı iba¬ 
detleri hac için tekrardan yapmalan ye terlidir. 

Bundan sonraki ayetlerde sık sık değinilecek olan hac ile ilgili ve- 
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cibeleri tam anlamıyla kavrayabilmek için şunlara kısaca bir göz at¬ 
mak yararlı olacaktır. Hacılar mik’at'lardan birine, yani Mekke’ye 
ulaşan bütün yollardan belirlenmiş olan noktalardan birine vardık¬ 
larında ihram giymelidirler. Bundan sonra hac için belirlenmiş olan 
kurallara uymalıdırlar. Eğer bir hacı Mekke'ye vardığında umre yap¬ 
mak isterse, o zaman Zilhiccenin 7'sine kadar ihramdan çıkmalı ve 
onun gerektirdiği yasaklardan da kurtulmalıdır. Zilhicce nin 8'inde 
Mekke'de tekrar ihram giymeli ve yaklaşık altı mil uzaklıktaki Mina 
vadisine gitmelidir. 9'uncu gün Minadan beş mil uzaklıktaki Ara¬ 
fat'a gitmeli ve o gün akşama kadar orada kalmalıdır. Daha sonra 
Arafat ile Mina arasında yer alan Meş'ar-i Haram a (Müzdelife) gitme¬ 
li ve Zilhicce nin dokuzunu onuna bağlayan geceyi orada namaz, 
dua, tefekkür gibi ibadetlerle geçirmelidir. Onuncu günün sabahı 
tekrar Mina'ya gelmeli ve orada kurban kesmelidir. Bundan sonra 
lhram'dan çıkmalı ve Mekke'ye dönerek Tavaf-ı Ziyaret (Kâbe’nin et¬ 
rafında yedi kez dönmek) yapılmalıdır. Daha sonra Mina'ya gitmeli 
ve orada iki üç gün kalmalıdır. Bu üç güne (Zilhicce nin 11 ile 13'ü 
arası) Teşrik günleri adı verilir. 

214. Hac sırasında kan ile koca arasında sadece cinsel ilişki değil, 
cinsel şehveti uyandırabilecek türden konuşmalar da yasaklanmış¬ 
tır. 

215. Her tür kötü iş her zaman yasak olmasına rağmen, eğer bun¬ 
lar hac esnasında işlenirse daha büyük bir günaha neden olurlar. 

216. Hiç kimse bir hizmetçiyi dahi azarlayamaz. 

217. Bu ayet yanlış bir takva kavramını izale etmektedir. 

İslâm’dan önce hac yolculuğuna çıkarken erzak almak dünyevî 
bir tutum olarak nitelenir ve gerçek muttaki bir insanın Allah'ın evi¬ 
ne giderken yanına hiçbir dünyevî eşya almaması beklenirdi. Bura¬ 
da yanma hiç erzak almaksızın Mekke'ye hac ca gitmenin bir meziyet 
olmadığı bildirilmektedir. Gerçek meziyet kişinin Allah tan korkma¬ 
sı, O na itaat etmesi ve hayatını günahlardan temizlemesidir. Eğer 
bir hacı Allah tan korkmaksızın günah işliyorsa, hac ca giderken ya¬ 
nma hiçbir dünya malı almasa da aslmda anlamsız bir takva gösteri¬ 
si yapmaktadır. Böyle bir kimse hem Allah'ın, hem de insanların gö¬ 
zünde kendisi ve yaptığı hac'cı küçük düşürmektedir. Diğer taraftan 
eğer bir kimse Allah'tan gerçekten korkuyor ve ahlâken temizliğini 
koruyorsa, hacca giderken birçok dünya malı götürse de hem Allah 
katında, hem de diğer insanlar katında şeref kazanır. 
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198 Rabbinizden bir fazl istemenizde size sakınca yoktur.218 Ara¬ 
fat'tan hep birlikte indiğinizde Allah'ı Meş'ar-ı Haram'da anın. O, sizi 
nasıl doğru yola yöneltip-ilettiyse, siz de O'nu anın. Gerçek şu ki, siz 
bundan evvel sapık olanlardandınız.219 

199 Sonra insanlann (topluca) akın ettiği yerden siz de akın edin ve 
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Allah'tan bağışlanma dileyin.220 Şüphesiz Allah, bağışlayandır, esirge¬ 

yendir. 
200 (Hac) ibadetlerinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) 

atalarınızı andığınız gibi hatta ondan da kuvvetli bir anma ile Allah'ı 
anın.221 İnsanlardan öylesi vardır ki: "Rabbimiz, bize dünyada ver" der; 

onun ahirette nasibi yoktur. 
201 Onlardan öylesi de vardır ki: "Rabbimiz, bize dünyada da iyilik 

ver, ahirette de iyilik (ver) ve bizi ateşin azabından koru." der. 
202 İşte bunların kazandıklarına karşılık nasibleri vardır. Allah, he¬ 

sabı pek seri görendir. 

AÇIKLAMA 

218. Araplar, hac hakkında yanlış bir görüşe daha sahiptirler. Hac 

döneminde ticaret yapmayı da kötü görüyorlardı. Kur an bu yanlış 
anlamayı da ortadan kaldınr ve Allah tan korkan ve geçimini kazan¬ 

mak için ticaret yapan kimsenin Allah'ın fazlından bir şeyler kazan¬ 
maya çalıştığım bildirir. Allah'ın nzası ile birlikte. O nun nimetini de 

kazanmayı istemenin yanlış bir tarafı yoktur. 
219. Yani, “Allah'a ortak koştuğunuz tüm putlardan ve tüm cahili¬ 

ye âdetlerinden vazgeçmelisiniz. Şimdi Allah'ın size vahyettiği hida- 

yet’e uygun olarak sadece ve sadece Allah’a kulluk edin.” 
220. Hz. İbrahim (a.s) ve Hz. İsmail (a.s) zamanından beri bütün 

hacılar. Zilhiccenin dokuzuncu günü Mina'dan Arafat'a giderler ve 
aynı günün akşamı oradan Müzdelife'ye dönerlerdi. Fakat sonraları 
Kureyşliler kendi kendilerine bir kural koydular ve: “Diğerleriyle bir¬ 

likte Arafat'a gitmek bizim şerefimize leke sürer; çünkü biz, Allah'ın 
evinde yaşayan halkız” dediler. Buna uygun olarak o gün, diğerleri 
Arafat’a giderlerken kendileri Mina'da kalmaya başladılar. Daha 

sonra bu ayrıcalık Kureyş'in müttefikleri ve akrabalarına da tanındı 
ve onlar da Arafat'a gitmemeye başladılar. Bu ayette bu ayrıcalık 

hakkı ortadan kaldınlmakta, Kureyş'in bu kibri kırılmakta ve bütün 

insanlann Mekke'ye dönmeden önce aynı ibadetleri yapması gerek¬ 
tiği bildirilmektedir. Aynı zamanda onlara, Hz. İbrahim'in (a.s) yaptı¬ 
ğı hac ibadetine aykın olan eski âdetler için bağışlanma dilemeleri 

söylenmektedir. 
221. Hac ibadetlerini bitirdikten sonra Araplar, Mina'da toplanıp 

kendilerinin ve atalarının başarılarıyla övünüp sohbet etmeyi alış¬ 
kanlık haline getirmişlerdi. Burada, onlara bu kötü alışkanlıktan 
vazgeçmeleri ve atalarının adım anmak yerine, vakitlerini Allah'ı an¬ 

mak ve tefekkür etmekle geçirmeleri bildirilmektedir. 
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203 Sayılı günlerde Allah'ı anın. İki günde (Mina'dan dönmek için) 
elini çabuk tutana günah yoktur, geri kalana222 da günah yoktur. (Bu) sa¬ 

kınan için(dir.) Allah'tan korkup-sakımn ve gerçekten bilin ki, siz O'na 
döndürülüp-toplanacaksınız. 

204 insanlardan öylesi de vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri se- 
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nin hoşuna gider ve kalbindekine rağmen Allah'ı şahid getirir;223 oysa o 
azılı bir düşmandır.224 

205 O, iş başına geçti mi 225 (ya da sırtını çevrip gitti mi) yeryüzünde 
fesad çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise, fesa¬ 
dı (bozgunculuğu ve kışkırtıcılığı) sevmez. 

206 Ona: "Allah'tan kork" denildiği zaman, onu büyüklük gururu 
günaha sürükleyerek alıp-kuşahr. Böylesine cehennem yeter; ne kötü bir 
yataktır o. 

207 İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasını ara(yıp ka- 
zan)mak amacıyla nefsini satın alır. Allah, kullarına karşı şefkatli olan¬ 
dır. 

208 Ey iman edenler, hepiniz topluca 'barış ve güvenliğe (silm'e İs¬ 
lam'a) girin226 ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir 
düşmandır. 

209 Size, apaçık belgeler (ayetler) geldikten sonra yine ayağınız ka¬ 
yarsa, bilin ki Allah, gerçekten üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sa¬ 
hibidir.227 

AÇIKLAMA 

222. Yani, “Teşrik günlerinde Mina'dan Mekke'ye Zilhicce nin 
12'sinde veya 13'ünde dönmenizde bir beis yoktur, önemli olan, Mi- 
na’da geçirdiğiniz günlerin sayısı değil, oradaki günlerinizi Allah’a 
yaklaştıncı şeylerle mi, yoksa eğlence ile mi geçirdiğinizdir.” 

223. Bu dünya hayatına bağlı insan tipi, herkese bir nasihatçı ol¬ 
duğunu göstermeye çalışır. Tekrar tekrar insanları ikna etmeye çalı¬ 
şarak şöyle der: “Benim iyilikten başka bir şey dilemediğime Allah 
şahittir. Ben şahsî çıkar için değil hak, doğruluk ve insanların kur¬ 
tuluşu için çabalıyorum." Ama dünyaya bağlı bu tip adamın, tüm bu 
güzel sözleri yalandır ve iki yüzlülükten kaynaklanır. 

224.0 "Hakk'ın en büyük düşmanı"dır. Çünkü o, düşmanlığında, 
akıcı konuşmasına, ikna edici sözlerine ve Allah'a ettiği yeminlere 
rağmen Hak aleyhine her tür kötü, hilekâr girişimlerde bulunmak¬ 
tan çekinmez. 

225. Bu, “Bu yapmacık konuşmasından sonra her zamanki gün¬ 
lük hayatına döndüğünde” anlamına da gelebilir. 

226. Yani, “Hiçbir tereddüte mahal bırakmaksızın her şeyinle 
İslâm'a gir. Düşüncelerin, teorilerin, kültürün, bilimin, davranışla¬ 
rın, ilişkilerin, çabaların ve buna benzer her şeyin, hayatının her 
veçhesi İslâm'a teslim olmalıdır. Hayatmı bir bölümünde İslâm'a 
uyulan, diğer bölümünde de İslâm'a uyulmayan parçalara ayırma¬ 
maksın." 

227. Yani, “O, günahkârları cezalandırma kudretine sahiptir ve 
onlarla nasıl ilgileneceğini de bilir." 
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210 Onlar, bulut gölgeleri içinde Allah'ın (azabının) meleklerle onla¬ 
ra gelmesini ve işin bitirilivermesini mi gözlüyorlar?228 Oysa bütün-îşler 
A’1 ah'a döner. 

21 A tsrailoğularına sor, onlara nice açık ayet(ler) verdik. Kendisine 
geldikten scnra kim Allah'ın nimetini değiştirirse, (bilsin ki) şüphesiz 
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Allah, cezası pek şiddetli olandır. 
212 İnkâr edenlere dünya hayatı çekici kılındı (süslendi). Onlar, 

iman edenlerden kimileriyle alay ederler. Oysa korkup-sakmanlar, kı¬ 
yamet günü onların üstündedir. Allah, dilediğine hesapsız nzık verir. 

213 İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyancı-korkutu- 
cular olarak peygamberler gönderdi229 ve beraberlerinde, insanların an¬ 
laşmazlığa düştükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek üze¬ 
re hak kitaplar indirdi. Oysa kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra, 
birbirlerine karşı-olan "azgınlık ve kıskançlıkları yüzünden anlaşmazlı¬ 
ğa düşenler,230 o, (Kitap) verilenlerden başkası değildir/ Böylece Allah, 
iman edenleri, hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle eriş¬ 
tirdi. Allah, kimi dilerse onu doğruya yöneltip-iletir. 

AÇIKLAMA 

228. Bu sözlere özellikle dikkat edilmelidir; çünkü bunlar, evren¬ 

sel bir gerçeği yansıtmaktadırlar. Allah insanı, bir imtihandan geç¬ 
mesi için bu dünyaya göndermiştir. O, rasûlleri aracılığıyla Hakk'ı 
(İslâm) vahyetmiş ve insana bu gerçeğe inanma veya inanmama, 
inandıktan sonra da ona teslim olma veya olmama özgürlüğünü ver¬ 
miştir. O, gerçeği insandan gizli tutar ve gönderdiği rasûller, kitaplar 
ve rasûllerin gösterdiği ayetler (mucizeler) ışığında, o gerçeği, mantı¬ 
ğını ve aklını kullanarak değerlendirip hüküm vermeyi insana bıra¬ 
kır. Allah, gerçegi hiçbir zaman herkesin kayıtsız şartsız kabul ede¬ 
ceği bir şekilde çırılçıplak gözler önüne sermez; çünkü, o zaman im¬ 
tihan diye bir şey söz konusu olamaz ve başarı veya başarısızlık kav¬ 
ramları anlamlarını yitirirler. Bu nedenle Allah insanları şöyle uyar¬ 
maktadır: “Allah'ın melekleri ile birlikte tüm azametiyle önünüze çı¬ 
kacağı günü beklemeyin. O zaman sizin için azap mühürle onaylan¬ 
mış olacak ve hiçbir şansınız da olmayacaktır. O zaman iman ve itaat 
etmenin hiçbir anlamı kalmayacaktır. İman ancak, gerçek sizin du¬ 
yularınızdan gizli (gayb) iken ve siz akimız ile muhakeme edip, hiçbir 
zorlama olmaksızın onu kabul ederek ahlâkî seviyenizi gösterdiği¬ 
nizde değerli olur. Allah'ı, istiva ettiği Arş ta gözlerinizle görüp, yerde 
ve gökte görevli melekleri müşahade ettiğiniz ve kendinizi tamamen 
O'nun kudreti altında hissetiğiniz zaman, iman ve itaatin hiçbir de¬ 
ğeri olmayacaktır. O zaman inatçı kâfirler ve en büyük günahkârla- 
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nn bile inanmama ve itaat etmeme seçenekleri olmayacaktır. Fakat 
artık iş işten geçmiş olacaktır: çünkü imtihan süresi dolmuştur. Per¬ 
de kaldırılıp gerçeği herkes gözleriyle görebildiğinde, kimseye şans 
tanınmayacak ve artık imtihan olmayacaktır; çünkü artık Hüküm 
Günü gelmiştir. 

229. Müslümanlara bu konuda özellikle Israiloğullan'na bakıp ib¬ 

ret almaları tavsiye edilmektedir; çünkü onların yerine, dünyanın 
önderliğini üstlenen müslümanlar için Israiloğullan, yaşayan bir ör¬ 
nektir. lsrailoğullan'na nimet olarak peygamberler ve İlâhî kitaplar 
verilmiş ve bütün dünyanın önderleri olma görevi onlara emanet 
edilmişti. Fakat onlar kendilerini dünyevî arzulara, iki yüzlülüğe ve 
kötü amellere teslim ettikleri için kendi kendilerini bu nimetlerden 
mahrum bıraktılar. Bu nedenle onların makamına geçen müminler, 
bu kötülüklere karşı uyanık olmaları ve onların tarihinden ders al¬ 
maları konusunda uyarılıyorlar. 

230. Burada dinde evrim fikrine karşı çıkılmaktadır. Bilim adamı 

denilen kimseler, insanın dinî hayatına karanlık içinde başladığını 
ve tabiat güçlerine tapma ve politeizmin (çoktanncılığm) ilk dinler ol¬ 
duğunu söylerler Güya insanlar zamanla Allah'a tapmaya başla¬ 
mışlar; fakat, O'na ortak koşmaya da devam etmişlerdir. Bu uzun 
bir süre devam etmiş, fakat en sonunda insan Allah'ın birliğini far- 
ketmiştir. Kur'an bu fikre tamamen karşı çıkar ve insan hayatının 
karanlıklarda değil, İlâhî nurun ışığında başladığını bildirir. Allah 
ilk insan Hz. Adem'i (a. s) yarattığında O na Hakk ı vahyetmiş ve doğ¬ 
ru yolu göstermişti. Hz. Adem'in (a.s) torunları uzun bir süre O'nun 
yolunda gitmişler ve hepsi de bir ve aym ümmete bağlı kalmışlardır. 
Fakat sonraları yeni yollar ve sapık dinler icat etmişlerdir. Onlara 
gerçek gösterildiği halde, sadece kendilerine ayrılan paydan ve veri¬ 
len haktan daha fazlasını elde etmek için böyle yapmışlardır. Bu sa¬ 
pık insanları kötülüklerinden alıkoymak için Allah, onlara, gerçek 
“Hak Yolu” gösteren peygamberler göndermiştir. Bu peygamberler, 
kendi adlarıyla anılacak yeni dinî topluluklar kurmak için gönderil¬ 
memişlerdir. Bilâkis onlar, doğru yoldan sapanlan insanlığın ilk ve 
gerçek dinine ve insanın yeryüzündeki hayatma ilk başladığı zaman, 
Allah'ın hidayeti üzere kurulan tek ümmet haline döndürmek için 
gönderilmişlerdir. 
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214 Yoksa sizden231 önce gelip-geçenlerin hali, başınıza gelmeden 
cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk öyle daya¬ 
nılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki, sonunda peygamber, be¬ 

raberindeki mü'minlerle: "Allah'ın yardımı ne zaman?" diyordu. Dikkat 
edin. Şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır. 

215 Sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: "Hayır olarak infak 
edeceğiniz şey, anne-babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yol oğ¬ 
luna (yolda kalmışa)dır. Hayır olarak her ne yaparsanız, Allah onu kuş¬ 
kusuz bilir." 

AÇIKLAMA 

231. Bu ayetle, bir önceki ayet arasındaki uzun hikâye atlanmıştır. 
Çünkü ayet bunu ima etmektedir ve zaten daha önce Mekke'de indi¬ 
rilen surelerde de bu konu ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bir önceki 
ayette, peygamberlerin dinde ortaya çıkan ihtilafları ortadan kaldır¬ 
mak için gönderildikleri bildirilmekte; fakat Mekkî surelerde ayrın¬ 
tıyla ele alındığı için, onlann çektikleri zorluklara ve işkencelere de¬ 
ğinilmemektedir. Bu şekilde müminler, rasûller ve onlara uyanların 
her zaman, Allah a asi olanlarla savaşmak zorunda kalacakları ve 
İslâm'a gerçekten iman etmenin kolaylıklarla dolu bir yol olmadığı 
konusunda uyarılmaktadır. Hak dini ikâme etmek ve bunu engelle¬ 
meye çalışanlara karşı savaşmak için kişinin tüm gücünü harcama¬ 
sı, hatta gerekirse canını bile vermesi gerekir. 
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216 Savaş, hoşunuza gitmediği halde üzerinize yazıldı (farz kılındı). 
Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdi¬ 
ğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. 

217 Sana haram olan ayı, onda savaşmayı sorarlar. De ki: "Onda sa¬ 
vaşmak büyük (bir günahtır). Allah katında ise, Allah’ın yolundan alı¬ 
koymak, onu inkâr etmek, Mescid,i Haram’a engel olmak ve halkını ora- 
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dan çıkarmak daha büyük (bir günahtır). Fitne ise, katilden beterdir.232 
Eğer güç yetirirlerse, sizi dininizden geri çevirinceye kadar sizinle savaş¬ 
mayı sürdürürler; sizden kim dininden döner ve kâfir olarak ölürse, artık 
onların bütün yapıp-etmeleri (amelleri) dünyada da, ahirette de boşa 

çıkmıştır ve onlar ateşin halkıdır, onda sürekli kalacaklardır.233 
218 Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad 

edenler,-234 işte onlar, Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayan¬ 
dır, esirgeyendir. 

AÇIKLAMA 

232. Haram ayda savaş etmekle ilgili sorulan soru, hicret İn ikinci 
yılında Recep ayında meydana gelen bir olayla ilgilidir. 

Hz. Peygamber (s.a) Mekke ile Taif arasında bir bölge olan Nah- 
le'ye sekiz kişilik bir gözcü grubu göndermişti. Onlara düşmanı göz¬ 
lemelerini ve onların gelecekle ilgili planlarını öğrenmelerini emret¬ 
mişti. Hz. Peygamber (s.a) onlara savaş izni vermediği halde bu grup, 
Kureyş'in küçük bir ticaret kervanına saldırmış, bir kişiyi öldürmüş, 
geri kalamini esir alarak ganimetlerle birlikte Medine'ye getirmişti. 

Olayın Recep'in sona erdiği gün mü, yoksa Şaban ın ilk günü mü 
meydana geldiği tam bilinmediğinden, saldırının, haram aylardan 
olan Recep'te mi, yoksa Şaban da mı olduğu konusunda şüphe 
uyanmıştı. Bunun sonucunda Kureyşliler ve onların gizli müttefik¬ 
leri olan yahudilerle, Medine'de müslüman gözüken münafıklar, 
karşı-propaganda yapmak ve müminler aleyhine konuşmak için el¬ 
lerine geçen bu fırsatı kaçırmadılar. Şöyle diyorlardı: “Ne kadar da 
dinlerine bağlı insanlar! Haram ayda bile kan dökmekten sakınmı¬ 
yorlar.” Bu tür itirazlara bu ayet şöyle cevap vermektedir: “Şüphesiz 
kan dökmek çok kötü bir şeydir. Fakat onların itirazları dayanaksız¬ 
dır. Çünkü bu söz, on üç yıldan beri sadece Allah’a inandıkları için 
kendi kardeşlerine en acımasız işkenceleri yapan insanlardan çık¬ 
maktadır. Bunlar sadece, kardeşlerini yurtlarından çıkarmakla kal¬ 
mamış; Kâbe, kimsenin tekelinde olmadığı halde, onlan Kâbe'yi zi¬ 
yaretten engellemişlerdir. Onların günahı daha büyüktür; çünkü, 
böyle bir düşmanlık ve kin, iki bin yıldan beri hiç görülmemiştir. Bu 
nedenle günah listeleri kapkara olan bu zalimler, böyle bir meselede 
itiraz hakkına sahip değildirler." Aynca bu olay Hz. Peygamber in 



Cüz: 2 TEFHÎMU'L KURAN 171 

(s.a) İzni olmaksızın gerçekleşmişti ve Islâm toplumunun birkaç 

üyesinin sorumsuz bir hareketinden başka bir şey değildi. 

Bu grup, ganimet ve esirlerle birlikte Medine'ye geldiğinde Hz. 
Peygamber in (a.s): “Ben size savaş izni vermemiştim” dediğine ayrı¬ 
ca dikkat edilmelidir. O, ganimetten Beytülmal'ın payı olan beşte biri 
de kabul etmemiştir. Bu da olayın kanun dışı ve emirlere aykın bir 
hareket olduğunu göstermektedir. Diğer müslümanlar da olaydan 
sorumlu arkadaşlarını suçlamışlardı ve Medine'de onların hareketi¬ 
ni onaylayan tek bir mümin bile olmamıştı. 

233. Bazı müslümanlar Yahudiler ve kâfirler tarafından yöneltilen 

yukarıdaki eleştiriyi haklı gördüler. Onlar bu eleştirilerin samimi ol¬ 
duğunu ve bu anlaşmazlığın ortadan kaldırılması halinde eleştirici¬ 

lerin tatmin olacağmı ve onlarla banş yapılabileceğine inanıyorlardı. 
Bu ayette müslümanlar. onlar hakkında bu tür fikirler beslememe¬ 
leri için uyarılıyorlar. Çünkü onlar, gerçeğin ortaya çıkması için de¬ 
ğil, müslümanlara karşı propaganda yapabilmek için itiraz ediyor¬ 
lardı. Müslümanlara karşı çıkmalarının asıl sebebi onların Islâm'ı 
kabul etmeleri ve tüm dünyayı da buna çağırmalarıydı. Bu nedenle 

müslümanlara düşmanlan hakkında safdil düşünceler beslememe¬ 

leri söyleniyor. Müslümanlar, kendilerini inançlarından döndürme¬ 
ye çalışanlann, mallarını çalmaya çalışanlardan daha büyük bir 
düşman olduğunu hatarlamalıdırlar. Çünkü hırsız, geçici olan bu 
dünyalanna zarar verir, oysa onlan inançlarından döndürmeye çalı¬ 
şan kimse, ebedî olarak ah ire t hayatlarını mahvetmeye çalışmakta¬ 
dır. 

234. Arapça "cihad" kelimesi bir amaca ulaşmak için kişinin elin¬ 

den gelen çabayı sarfetmesi anlamına gelir. “(Kutsal) Savaş” ile eş 
anlamlı değildir, bundan daha geniş bir anlamı vardır ve her tür ça¬ 

bayı içerir. Mücahid ise her zaman idealini elde etmeye çalışan, onu 

dili ile, kalemi ile tebliğ eden ve onun yolunda tüm kalbi ve bedeni ile 

çalışan kimsedir. Kısacası o, tüm gücünü ve kaynaklarını bu ideali 
elde etmek için harcar ve ona karşı çıkan tüm güçlerle savaşır; o ka¬ 
dar ki hayatım bile bu yolda feda etmekten kaçınmaz. Böyle bir kim¬ 

senin çabası ve gayreti teknik olarak cihaddır. Buna karşı, bir müs- 

lüman tüm bunlan Allah'ın ortaya koyduğu hayat biçimini hâkim 
kılmak ve O'nun kelâmını yüceltmek için belli ahlâkî sınırlamalar 
dahilinde, Allah yolunda yapmak zorundadır. Müslüman cihad eder¬ 

ken bundan başka bir gayeye sahip olmamalıdır. İşte bu şekilde, 
müslümanın cihadının “kâfirleri ortadan kaldırmak için açılmış ge¬ 

nel bir savaş” olmadığı açığa kavuşur. 
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219 Sana içkiyi ve kuman sorarlar. De ki: "Onlarda hem büyük gü¬ 

nah, hem de insanlar için (bazı) yararlar vardır. Ama günahlan yararla- 

nndan daha büyüktür."235 Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De 

ki: "İhtiyaçtan artakalanı." Böylece Allah, size ayetlerini açıklar; umulur 

ki düşünürsünüz; 

220 Hem dünya (konusun)da, hem ahiret (konusunda). Ve sana ye¬ 

timleri sorarlar. De ki: "Onlan ıslah etmek (yararlı kılmak) hayırlıdır.236 

Eğer onlan aranıza katarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah 

bozgun (fesad) çıkaranı ıslah ediciden bilir (ayırdeder). Eğer Allah dile- 

seydi size güçlük çıkarırdı. Şüphesiz Allah güçlü ve üstün olandır, hü¬ 

küm ve hikmet sahibidir." 

221 Müşrik kadınlan, iman edinceye kadar nikahlamayın; iman eden 

bir cariye, -hoşunuza gitse de- müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Müş¬ 

rik erkekleri de iman edinceye kadar nikahlamayın; iman eden bir köle, - 

hoşunuza gitse de- müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar, ateşe çağı¬ 

rırlar,237 Allah ise kendi izniyle cennete ve mağfirete çağmr. O, insanlara 

ayetlerini açıklar. Umulur ki öğüt alıp-düşünürler. 

222 Sana 'kadınların aybaşı halini' sorarlar. De ki: "O, bir rahatsızlık 

(eza)dır.238 Aybaşı halinde kadınlardan ayrılın ve temizleninceye kadar 

onlara yaklaşmayın.239 Eğer temizlenirlerse, Allah'ın size emrettiği yer¬ 

den onara gidin.240 Şüphesiz Allah, tevbe edenleri sever, temizlenenleri 

de sever." 

AÇIKLAMA 

235. Bu, alkollü, sarhoş edici içkiler ve şans oyunlan ile ilgili veri¬ 

len ilk emirdir. Burada, ileride kesin yasaklamaya giriş teşkil edecek 

şekilde bunların kabul edilemeyeceği bildirilmektedir. Bu emrin 

ikinci aşaması, müminlere sarhoşken namaz kılmanın yasaklan¬ 

masıdır. En sonunda içki ve kumar tamamen haram kılınmıştır. 

(Bkz. Nisa: 43, Mâide: 90). 

236. Bu ayet nazil olmadan önce yetimlerin hakkının korunmasını 

emreden çok sert uyanlar yapılmıştı. "Yetimlerin hakkını yiyenler, 

kannlannı ateşten başka bir şeyle doyurmuyorlar" yolundaki uyanlar 
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müslümanlan o kadar korkutmuştu ki, yetimlerin velileri, onlarla 

ayn yemek yemeye başlamışlardı. Buna rağmen yine, de onlann 

mallarından bir kısmının kendi malarına karışmasından ve Allah'ın 

bu sebepten dolayı kendilerini cezalandırmasından korkuyorlardı. 

Bu nedenle Hz. Peygamber’den (s.a) yetimlerle nasıl bir ilişki içinde 

olmalan gerektiğini ayrıntı ile açıklamasını istemişlerdi. Burada on¬ 

lara iki tarafın çıkarma uygun olanı yapmaları ve aynı zamanda Al¬ 

lah'ın her şeyi bildiğini unutmamaları söylenmektedir. 

237. Müminlerin müşriklerle evlenmelerinin yasaklanmasının ne¬ 

deni "onlann ateşe çağırması "dır. Yani bu tür evlilikler, müminleri 

şirk yollarına yöneltebilir. Çünkü kan-koca arasındaki ilişki sadece 

cinsel değil, aynı zamanda duygusal ve kültürel bir ilişkidir. Müslü- - 

man bir eşin müşrik bir eşi etkileyip onu, ailesini ve çocuklarını 

İslâm'a kazanması mümkündür. Fakat müşrik eşin müslüman eşi, 

ailesini ve çocuklarını şirk yollarına düşürmesi de aynı derecede 

mümkündür. Büyük bir ihtimalle böyle bir evliliğin sonucu olarak 

İslâm ve gayri İslâm aynı ailede gelişmeye devam edecektir. Bir gayri 

müslim bunu kabul edebilir; fakat bir müslüman kabul edemez. 

Islâm'a samimi olarak inanan bir kimse, sadece şehvetini tatmin et¬ 

mek için böyle bir riske ahlamaz. O kendisini veya en azından çocuk¬ 

larını küfre, isyana ve şirke götürebilecek bir şeyi yapmaktansa ar¬ 

zularını bastırmayı tercih eder. 

238. Arapça "eza" kelimesi hem hastalık, hem de pislik için kulla¬ 

nılır. Adet kanamaları sadece pislik değil, aynı zamanda hastalıktır. 

Adet kanamaları sırasınsa kadınlar sağlıktan çok hastalığa yakın¬ 

dırlar. 

239. Kuran, bu tip ince meselelerde çok dolaylı ve imâli bir ifade 

kullanır. "Onlardan ayrılın" ve "Onlara yaklaşmayın" diye ifade ediler 

emirler, Yahudilerde, Hindularda ve diğer bazı toplumlarda olduğu 

gibi âdet kanaması boyunca kadınlara hiç dokunulmayacağı anla¬ 

mına gelmez. Hz. Peygamber (s.a) bu emrin sadece, âdet boyunca 

onlarla cinsel ilişkide bulunulamayacağmı kastettiğini bildirmiştir. 

Tüm diğer ilişkiler daha öhceki gibi devam edebilir. 

240. Arapça "emr" kelimesi kanuni bir düzenlemeyi kastetmez. 

Her insan ve hayvanda varolan ve herkes tarafından bilinen doğal iç¬ 

güdüyü kasteder. 
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223 Kadınlarınız sizin tarlanızdır; tarlanıza dilediğiniz gibi varın.241 

Kendiniz için (geleceğe hazırlık olarak güzel davranışlar) takdim 

edin.242 Allah'tan korkup-sakımn ve bilin ki elbette O'na kavuşucusu- 

nuz. İman edenlere müjde ver. 

224 Bir de yeminlerinizi bahane ederek iyilik yapmanız, sakınmanız 

ve insanların arasını düzeltmenize Allah'ı engel kılmayın.243 Allah işi¬ 

tendir, bilendir. 

AÇIKLAMA 

241. Allah kadınlan sadece erkeklerin hoşça vakit geçirmesi için 

yaratmamıştır. Kadınla erkek arasındaki ilişki, tarla ile çiftçi arasın 
daki ilişki kadar ciddidir. Çiftçi tarlasına sadece hoşlandığı için de¬ 
ğil, onu ekmek ve ürün almak için de gider. Aym şekilde bir erkek de 
kansına çocuk üretmek amacıyla yaklaşmalıdır. Allah'ın kanunu 
tarlanın ekilme metoduyla ilgilenmez; fakat, çiftçiden ekmek için 
başka yere değil, kendi tarlasına ve üretim için gitmesini ister. 

242. Arapça kelimeler çok geniş anlamlıdır. Soyunuzun devam et¬ 

mesi için çocuk yapmalısınız anlamına gelebilir. Aynı zamanda şu 
anlama da gelebilir: Çocuklarınızı doğru yolda eğitip yetiştirebilmek 
için birçok zorluğa katlanmaksınız. Bu ayette iki anlam da kastedil¬ 
miştir. Bu nedenle ikinci ayette müminler, bu vecibeleri yerine getir¬ 
mediklerinde cezalandınlacaklan konusunda uyanlıyorlar. 

243. Sahih hadislerden öğrendiğimize göre eğer bir kimse bir şeyi 

yapmaya veya yapmamaya yemin eder, sonra da yemini bozmanın 

daha hayırlı olduğunu farkederse, yeminini bozmalı ve kefaretini 
vermelidir. Yemini bozmanın kefareti, on muhtacı doyurmak ve giy¬ 
dirmek, ya da bir köle azat etmektir. Eğer yemin eden kimse bunlara 

güç yetiremezse üç gün oruç tutmalıdır. (Bkz. Maide: 89.) 
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225 Allah sizi, yeminlerinizdeki 'rastgele söylemelerinizden, boş 
sözler (lağv)'den dolayı sorumlu tutmaz,*244 fakat sizi kalplerinizin ka¬ 
zandıklarından dolayı sorumlu tutar. Allah bağışlayandır, yumuşak 
davranandır. 

226 Kadınlarından uzaklaşmaya yemin edenler için dört ay bekleme 
süresi vardır.245 Eğer (bu süre içinde) dönerlerse, şüphesiz Allah, bağış¬ 
layandır, esirgeyendir.246 

227 (Yok) Eğer boşamada kararlı davranırsa247 (boşanırlar). Şüphesiz 
Allah, işitendir, bilendir. 

AÇIKLAMA 

244. Farkında olmadan söz arasında edilen yeminler için ne kefa¬ 
ret, ne de ceza vardır. 

245. Kan ile koca arasındaki ilişkilerin her zaman için uyumlu ol¬ 
madığı doğru ise de, Allah, eziyet verici bir ilişkinin devam etmesine 
izin vermez. Bu nedenle aynlmalan için, kan kocanın kanunen 
nikâhlı kaldıkları, fakat pratikte ayn yaşayıp ilişkide bulunmadıkla- 
n dört ay gibi maksimum bir süre belirlemiştir. Bu tür bir aynlığa 
İslâm Hukuku'nda "ilâ" denir. Bu süre içinde kan koca ya banşmalı, 
ya da hoşlandıktan uygun kimselerle evlenebilmelert için iyilikle ay- 
nlmalıdırlar. 

Hanefi ve Şafiî mezhebi imamlan "Kadınlardan uzaklaşmaya yemin 
edenler..." ibaresinde, dört aylık sürenin sadece yemine bağlı ayrılık¬ 
larda söz konusu olduğu sonucunu çıkarmışlardır. Yemin etmeksi¬ 
zin kan ve kocanın bir müddet birbirinden ayn yaşamalan halinde 
bu kural geçerli olmaz. Diğer taraftan Maliki mezhebi imamlan. 
maksimum dört ay sürenin her tür boşanma olayı için geçerli olduğu 
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görüşündedirler, imam Ahmed'in bir sözü de bu görüşü destekler ni¬ 
teliktedir. 

Hz. Ali, İbn Ab bas ve Haşan Basri, bu kuralın sadece aşın geçim¬ 
sizlik sonucu olan aynlıklar için geçerli olduğu ve kan kocanın belli 
bir ortak çıkar için karşılıklı anlaşma ile cinsel ilişkiyi kesip, diğer 
toplumsal ilişkilere devam etmeye karar verdikleri bir durum için ge¬ 
çerli olmadığı görüşündedirler. Bazı faldhler de, kan ile koca arasın¬ 
daki ilişki iyi olsun, kötü olsun, yemine dayanan her tür aynlık için 
ilâ kuralının geçerli olduğuna, yani bu tür ajanlığın dört ayı geçme¬ 
mesi gerektiğini savunurlar. 

246. Bazı fakihler bu ayeti “Eğer kan koca yeminlerini dört ay için¬ 
de bozup cinsel ilişki kurarlarsa, o zaman kefaret vermeleri gerek¬ 
mez" diye tefsir etmişlerdir. Bu durumda Allah, onlann yeminlerini 
kefaretsiz bağışlayacaktır. Fakat fakihlerin çoğunluğu her ne olursa 
olsun kefaretin ödenmesi gerektiği görüşündedirler. “Allah bağışla¬ 
yandır, esirgeyendir" sözü kefaretin verilmeyeceği anlamına gelmez. 
Bu sadece, Allah'ın kefareti kabul edeceği ve ayrılık süresince birbir¬ 
lerine yaptıklan haksızlıktan affedeceği anlamına gelir. 

247. Hz. Osman, îbn Mes'ud, Zeyd bin Sabit ve bazı fakihlere göre 
(Allah hepsinden razı olsun) kan ile koca ancak bu dört ay içinde tek¬ 
rar birleşebilir. Bu sürenin bitmesi kocanın kansını boşamaya karar 
verdiğinin bir delilidir. Bu nedenle süre biter bitmez boşanma oto¬ 
matik olarak gerçekleşecek ve koca tekrar birleşme şansım kaybe¬ 
decektir. Fakat her iki tarafta karar verirse, tekrar evlenebilirler. Hz. 
Ömer, Hz. Ali, îbn Abbas ve İbn Ömer'in ve Hanefî mezhebi fakihleri- 
nin de (Allah hepsinden razı olsun) bu görüşü destekler nitelikte hü¬ 
kümleri vardır. 

Hz. Sa'id bin Müseyyeb, Mekh-ül Zühri ve başka fakihler (Allah 
hepsinden razi olsun) dört aydan sonra boşanmanın otomatik ola¬ 
rak gerçekleştiği, fakat bu boşanmanın tek taraflı geri dönülebilir bir 
boşanma olduğu ve kocanın eğer isterse iddet süresi dolmadan tek¬ 
rar birleşme hakkına sahip olduğu, bu süre içinde birleşmezlerse 
her ikisinin de istediği kişilerle evlenme hakkına sahip oldukları gö¬ 
rüşündedirler. 

Diğer taraftan Hz. Aişe, Ebu'd-Derda ve birçok Medine'li fakih (Al¬ 
lah hepsinden razı olsun) dört ayın sonunda meselenin bir mahke¬ 
meye götürülmesi gerektiği ve hâkimin ya kocaya tekrar karışma rü- 
cu etme veya kansını boşama emri verebileceği görüşündedirler. Hz. 
Ömer. Hz. Ali ve İbn Ömer’in (r.a) bu görüşü desteklediklerini göste¬ 
rir nitelikte hükümleri vardır. Bu görüş İmam Malik ve İmam Şafiî 
tarafından da kabul edilmiştir. 
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228 Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç 'hayız ve temizlenme sü¬ 

resi' beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa Allah'ın ra¬ 

himlerinde yarattığını saklamalan onlara helal olmaz. Kocalan, bu süre 

içinde barışmak isterlerse,248 onlan geri almada (herkesten) daha çok 

hak sahibidirler.249 Onlann lehine de, aleyhlerindeki maruf hakka denk 

bir hak vardır. Yalnız erkekler için onlar üzerinde bir derece (farkı) var. 

Allah Aziz olandır. Hakim olandır. 

AÇIKLAMA 

248. Yani, “Allah'tan korkun ve kanlarınızı sudan ve haksız sebep¬ 
lerle boşamayın. Çünkü O herşeyi bilir.” 

249. Fakihler bu ayetin yorumu hakkında farklı görüşlere sahip¬ 
tir. Hanefi fakihlere göre, koca kansı üçüncü âdetinden temizlenene 
dek onunla tekrar birleşme hakkına sahiptir. Bu aynı zamanda Hz. 
Ebu Bekir. Hz. Ömer, Hz. Ali. İbn Abbas. Ebu Musa Eş'ari, îbn Me- 
sud ve sahabeden diğerlerinin de (Allah hepsinden razı olsun) görü¬ 
şüdür. Şafiî ve Mâliki fakihleri ise kocanın, karısının üçüncü âdet 
kanamasını görünceye dek tekrar birleşme hakkına sahip olduğu 
görüşündedirler. Hz. Aişe, İbn Ömer ve Zeyd bin Sabit in (Allah hep¬ 
sinden razı olsun) görüşü de budur. Fakat kocanın bir veya iki kez 
boşadığı zaman tekrar birleşme hakkına sahip olduğu, üç kez boşa¬ 
dığında tekrar birleşme hakkım kaybettiği noktası iyice anlaşılmalı¬ 

dır. 



Cüz: 2 TEFHİMU'L KUR’AN 179 

y ^ I - ^ ' 

^' ■* ^ oÜ \ \^Sc ç&Ly* ^ \ Sj ü 

/'-/^af£\\^> < ıTT^ -1/> >^S'*<j>s* 

229 Boşanma iki defadır. (Sonra ise) Ya iyilikle tutmak ya da güzel¬ 
likle bırakmadır.250 Onlara (kadınlara) verdiğiniz bir şeyi geri almanız 
sizin için helal olmaz:251 Ancak ikisinin Allah’ın sınırlarını ayakta tut¬ 

mayacaklardan korkmuş olmaları (durumu başka). Eğer ikisinin Al¬ 
lah’ın sınırlarını ayakta tutamıyacaklarından korkarsanız, bu durumda 
(kadının) fidye vermesinde ikisi için de günah yoktur.252 İşte bunlar, Al¬ 
lah’ın sınırlandır; onlara tecavüz etmeyin. Kim Allah’ın sınırlanna teca¬ 
vüz ederse, onlar zalimlerin ta kendileridir. 

AÇIKLAMA 

250. Bu ayet İslâm’dan önce Arabistan'da yaygın olan çok ciddi ve 
kötü bir sosyal alışkanlığı düzeltmeyi amaçlar. O zamanlarda bir ko¬ 
ca istediği kadar ve istediği zaman boşama hakkına sahipti. Ne za¬ 
man kansı ile ilişkisi kötüye gitse onu boşar ve işine gelirse tekrar 
onunla evlenirdi. Buna bir sınırlama getirilmediği için, olay sık sık 
tekrarlanabilirdi. Bu nedenle kadın, ne onunla tam bir kan-koca 
ilişkisi içinde olur, ne de başkası ile evlenebilecek özgürlüğe sahip 
olurdu. Kur an in bu ayeti, bu tür zulmü ortadan kaldırmaktadır. 
Bütün evlilik yaşamı boyunca bir koca, karısını ancak iki kez boşa¬ 
ma hakkına sahiptir. Bundan sonra ne zaman onu üçüncü kez bo¬ 
şarsa, artık ondan tamamen ayrılmış olur. 

Fazla düşünmeden verilmiş kararlan kontrol etmek ve her aşa¬ 
mada banşma kapısını açık bırakmak için Kur'an ve hadisler tara- 
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ândan öğretilen doğru boşanma şekli şöyledin Boşanma kaçınılmaz 
hale geldiğinde koca, karısını ancak aybaşı halinde olmadığı zaman 
boşayabilir. Aylık periyod sırasında boşamak doğru değildir. Koca, 
karısının âdet kanamasının bitmesini bekler ve sonra dilerse boşa¬ 
dığım söyler. Daha sonra bir ay daha bekler ve ikinci âdeti bittikten 
sonra eğer boşamaya hâlâ kararlı ise, yine boşadığını söyler. Daha 
sonra üçüncü âdeti de bekler, üçüncü ve son kez, onu boşadığım 
söyler. Bununla birlikte kocanın, birinci ve ikinci boşamalarda me¬ 
seleyi tekrar gözden geçirmesi faydalıdır. Çünkü bu durumda geri 
dönme, yani banşma imkânı vardır. Fakat üçüncü kez boşadıktan 
sonra, koca geri dönme hakkım kaybeder ve bu çiftler bir daha evle- 
nemezler. 

Üç boşamayı da bir kerede ve aynı mecliste yapan cahil kimseler 
ise bu kanuna karşı büyük bir günah işlemektedirler. Hz. Peygam¬ 
ber (s.a) bu uygulamayı yasaklamıştır. Hz. Ömer (r.a) de böyle yapan 
erkekleri kamçı ile cezalandırırdı. Ancak bu şekildeki bir boşama, 
günah olmasına rağmen 4 mezhebe göre de geçerlidir. 

251. Koca, karışma mehir olarak verilen evlilik hediyelerini, elbise 
ve takılan geri isteme hakkına sahip değildir. Birisine hediye olarak 
verilen bir şeyi geri istemek İslâm'ın ahlâk kurallanna tamamen ay¬ 
landır. Hz. Peygamber (s.a) bu ahlâkâ aykın hareketi, kustuğunu 
yalamaya benzetmiştir. Bilhassa bir koca için, daha önceden isteye¬ 
rek kansına verdiği şeyleri boşandıktan sonra geri istemek, çok 
utanç verici bir durumdur. İslâm, kocanın mehir olarak kansına bir 
şeyler vermesini mutlak olarak emretmektedir. (Bakara: 241.) 

252. Eğer kadın belli bir fidye karşılığında kocasını boşanmaya ra¬ 
zı ederse, buna İslâm fıkhında hulû denir. Eğer kan ile koca araların¬ 
da belli şartlarla boşanma konusunda anlaşırlarsa da, aynı kanun 
uygulanır. Fakat mesele mahkemeye götürülürse, mahkeme ilk ön¬ 
ce kadının artık onunla yaşayamayacak denli kocasından nefret 
edip etmediğini araştınr. Eğer mahkeme onlann birlikte mutlu ola- 
mayacaklanna kanaat getirirse o zaman belirli bir fidye miktan be¬ 
lirler. Koca bunu kabul edip, kansını boşamak zorundadır. Fakihler 
arasında genel olarak bu fidyenin, kocanın nikâh sırasında kansına 
verdiği mehri aşamayacağı görüşü yaygındır. 

Böyle bir durumda koca, boşanmadan sonra tekrar birleşme hak¬ 
kına sahip olamaz; çünkü bu hak kansı tarafından (satın) alınmış¬ 
tır. Tabii ki iki taraf da isterse, tekrar evlenmeleri helâldir. 

Cumhur a göre hulû durumunda kadının iddeti, boşanmadaki id- 
detin aynısıdır. Fakat Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace ve diğer bazı ki¬ 
taplarda Hz. Peygamber in (s.a) böyle bir kadına sadece bir ay iddet 
belirlediğine dair hadisler vardır. Hz. Osman (r.a) da bir keresinde 
bu hadise göre hüküm vermiştir. (İbn Kesir, cilt I s. 276) 
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230 Yine onu (kadını üçüncü defa) boşarsa, (kadın) onun dışında bir 
başka kocayla nikahlanmadıkça ona helâl olmaz. Eğer (bu koca da) onu 
boşarsa, onlar (ilk koca ile kansı) Allah'ın sınırlarını ayakta tutacaklarım 
sanıyorlarsa, tekrar birbirlerine dönmelerinde ikisi için de günah yo- 

tur.253 İşte bunlar, Allah'ın sınırlandır; bilen bir topluluk için bunlan 
(böyle) açıklar. 

231 Kadınlan boşadığınızda, bekleme sürelerini tamamlamışlarsa, 
onlan ya güzellikle tutun ya da güzellikle bırakın. Fakat haklannı ihlal 
edip zarar vermek için onlan (yanınızda) tutmayın. Kim böyle yaparsa 

artık o, kendi nefsine zulmetmiş olur.254 Allah'ın ayetlerini oyun (konu- 
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su) edinmeyin ve Allah’ın size verdiği nimeti ve size öğüt olsun diye size 
indirdiği Kitab'ı ve hikmeti aran.2” Allah'tan da korkup-sakımn ve bi¬ 
lin ki, Allah her şeyi bilendir. 

232 Kadınlan boşadığınızda, bekleme sürelerini de tamamlamışlarsa 
-birbirleriyle maruf (bilinen meşru biçimde) anlaştıklan takdirde- onla¬ 
ra, kendilerini kocalanna nikâhlamalanna engel çıkarmayın.256 İşte, içi¬ 
nizde Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere bununla (böyle) öğüt veri¬ 
lir. Bu, sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Allah, bilir de siz bilmez¬ 
siniz. 

AÇIKLAMA 

253. Sahih hadisler, bir erkeğin, tekrar eski kocasına dönebilmek 
için ileride boşamak üzere, önceden anlaşarak bir kadını nikâhla- 
masını yasaklar. Bu, helâl bir davranış değildir ve böyle bir nikâh 
nikâh değil zinadır. Kadın böyle önceden ayarlanmış bir nikâh ya¬ 
pıp, sonradan boşanmakla önceki kocasına helâl olmaz. Hz. Ali, lbn 
Mes’ud, Ebu Hureyre ve Ukbe bin Amir (Allah hepsinden razı olsun) 
Hz. Peygamberin (s.a) böyle yapanları lânetlediğine dair hadis riva¬ 
yet etmişlerdir. 

254. Bir erkek için karısını boşadıktan sonra, iddet henüz bitme¬ 
den, onu incitmek ve üzmek için tekrar bir fırsat elde etmek üzere, 
onunla tekrar birleşmesi doğru değildir. Bu nedenle Allah şöyle bu¬ 
yuruyor: Eğer koca gerçekten tekrar karısıyla birleşmek isterse ona 
iyi davranma niyetiyle onunla tekrar birleşmelidir. Aksi takdirde en 
iyi şey onu güzellikle bırakmak olacaktır. (Bkz. an: 250) 

255. Yani, “Allah'ın sizi büyük sorumluluk gerektiren bir konuma 
getirdiğini unutmayın. O size Kitab ı vermiş, hikmet i öğretmiş ve sizi 
bütün ümmetlere önderler kılmıştır. O sizi Vasat Ümmet ve hakkın 
şahitleri kılmıştır. Bu nedenle safsata yaparak Allah ın ayetleri ile 
oynamamanız, şer'î kuralları istismar etmemeniz ve tüm dünyaya 
doğru yolu göstermeniz beklenirken, evlerinizde zavallı ve adalet dışı 
bir hayat sürmeniz size yakışmaz.” 

256. Yani, “Eğer iddet süresinin bitiminden sonra her ikisi de tek¬ 
rar evlenmek isterlerse, boşanan kadının akrabaları onu, kendisini 
iki kez boşayan eski kocasına dönmekten ahkoymamalıdırlar. Aynı 
şekilde hiçbir erkek de, üçüncü kez boşadığı karışırım iddeti dolduk¬ 
tan sonra başka biriyle evlenmesine engel olmamalıdır. Kendisi bo¬ 
şadığı için, o kadının başkası ile evlenmesini engellemenin hiçbir an¬ 
lamı yoktur." 
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233 Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için anneler çocuklarını iki 
tam yıl emzirirler.257 Onların (annelerin) yiyeceği, giyeceği bilinen (örfle 
uygun olarak, çocuk kendisinin olana (babaya) aittir. Kimseye güç yeti¬ 
receğinin dışında (yük ve sorumluluk) teklif edilmez. Anne, çocuğu, ço¬ 

cuk kendisinin olan baba da, çocuğu dolayısıyla zarara uğratılmasın; mi¬ 
rasçı üzerindeki (sorumluluk ve görev) de bunun gibidir.258 Eğer (anne 
ve baba) aralarında nza ile ve danışarak (çocuğu iki yıl tamamlanmadan) 
sütten ayırmayı isterlerse, ikisi için de bir güçlük yoktur. Ve eğer çocuk¬ 
larınızı (bir süt anneye) emzirtmek isterseniz, örfe uygun vereceğinizi 

ödedikten sonra size bir sorumluluk yoktur. Allah'tan korkup-sakınm 
ve bilin ki, Allah yapmakta olduklarınızı görendir. 

234 İçinizden ölenlerin (geride) bıraktığı eşler, kendi kendilerine 

dört ay on (gün) beklerler.259 Bu bekleme süresi dolduğundan, artık onla¬ 
rın kendi haklarında maruf (meşru) bir şekilde yaphklanndan dolayı si¬ 
ze sorumluluk yoktur. Allah, işlediklerinizden haberi olandır. 

235 (İddeti bekleyen) Kadınlan nikahlamak istediğinizi (onlara) sez¬ 

dirmenizde ya da böyle bir isteği gönlünüzde saklamanızda sizin için bir 
sakınca yoktur. Gerçekte Allah, sizin onlan (kalbinizden geçirip) anaca¬ 
ğınızı bilmiştir. Sakın bilinen (meşru) sözler dışında onlarla gizlice va- 
adleşmeyin; bekleme süresi tamamlanıncaya kadar nikâh bağını bağla¬ 
maya kesin karar vermeyin. Ve bilin ki, elbette Allah kalbinizden geçeni 

bilmektedir. Artık ondan kaçının. Ve bilin ki, şüphesiz Allah bağışla¬ 
yandır, (kullara) yumuşak davranandır. 

AÇIKLAMA 

257. Kan ile koca arasında hangi tür aynlma (boşanma, hulû veya 
mahkemenin boşaması) olursa olsun, çocuk henüz emzikli ise bu 
kural geçerlidir. 

258. Eğer baba ölürse, anneye veya bebeği emziren süt anneye ba¬ 
kım parası verme sorumluluğu, aynen baba gibi sorumlu olan veli¬ 
nindir. 

259. Belirlenen iddet, kocalan ile cinsel ilişkide bulunmamış olan 
dullar için de geçerlidir. Hamile dul ise bundan müstesnadır. Onun 
iddeti (bekleme süresi) çocuğu doğuncaya kadardır. 

"Dört ay on gün beklerler" sözü ile bu süre içinde evlenmemeleri ve 
kendilerini süsleyip ortaya koymamalan gerektiği anlatılmak iste¬ 
nir. İddet süresince kadınların takı takmamalan, renkli ve gösterişli 
elbiseler giymemeleri ve süslenip ortaya çıkmamalan gerektiği hak¬ 
kında hadisler de vardır. Fakat dul eşin bu iddeti, ölen kocasının 
evinde mi yoksa başka bir yerde mi geçireceği konusunda farklı gö¬ 
rüşler vardır. Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. lbn Ömer, dört mezhebin 
imamları ve daha birçok fakih, iddetin ölen kocanın evinde geçiril¬ 
mesi gerektiği görüşündedirler. Hz. Aişe, Hz. Ibn Abbas, Hz. Ali ve 
birçok fakih de (Allah hepsinden razı olsun) iddeti istediği yerde dol¬ 
durmakta serbest olduğu görüşündedirler. 
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236 Kendilerine el sürmediğiniz, mehirlerini de tesbit etmediğiniz 
kadınlan boşamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Onlan yararlandı- 
nn,260 zengin olan kendi gücü, darda olan da kendi gücü oranında, maruf 
(meşru ve örfe uygun) bir şekilde yararlandırmak. (Bu,) îyilik edenler 
üzerinde bir haktır. 

237 Eğer onlara mehir tesbit eder de, el sürmeden boşarsanız, bu du¬ 
rumda -kendileri ya da nikâh bağı elinde olamn bağışlaması hariç- tesbit 
ettiğiniz (mehr)in yansı onlanndır. sizin (tümünü veya fazlasını) bağış¬ 
lamanız takvaya daha yakındır. Aranızdaki üstünlüğü (derece farkını) 
da unutmayın.261 Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görendir. 

238 Namazları262 ve orta namazım263 (üstlerine düşerek, titizlik gös¬ 
tererek) koruyun ve Allah'a gönülden boyun eğiciler olarak (namaza) 
durun. 
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AÇIKLAMA 

260. Evlilik bağı böyle şartlar altında bile kopanldığında yine de 
kadına belirli bir zarar verilmiş olur. Bu nedenle kişinin imkânları 
dahilinde belirli bir fidye ödenmelidir. 

261. İnsan ilişkilerinin iyi ve uyumlu olabilmesi için karşılıklı say¬ 
gı, sevgi ve fedakârlık şarttır. Eğer herkes kendi kanunî haklan üze¬ 
rinde katı biçimde ayak diretirse, o zaman sosyal hayatta hiçbir za¬ 
man mutlu olunamaz. 

262. Sosyal refahı ve daha medenî bir hayat kurmayı sağlamak 
amacıyla gerekli kanun ve düzenlemeler ortaya konulduktan sonra 
Allah, son nokta olarak namazın önemini vurgulamaktadır. Çünkü 
namaz tek başına bile, Allah korkusu, fazilet ve hikmet duygulan 
doğurup İlâhî Kanun'a itaatkâr bir tavır ortaya çıkarabilir ve inşam 
doğru yolda tutabilir. Kimse namazsız Allah'ın kanunlanna tama¬ 
men bağlı kalamaz; çünkü insan, Yahudiler gibi şu veya bu tür isya¬ 
na kaymaya mütemayildir. 

263. Müfessirler "Salât-ı vusta"nm anlamı hakkında farklı görüşle¬ 
re sahiptirler; fakat çoğunluğa göre bu beş vakit namazdan biridir ve 
yine çoğunluk bunun ikindi namazı (salat-ı asr) olduğu görüşünde 
birleşir. Bununla birlikte salât-ı vusta’nın ne olduğu konusunda bu 
yorumlan destekler nitelikte açık ve kesin bir hadis yoktur. Bunun 
ikindi namazı olduğunu savunanlar görüşlerini şu hadise dayandı- 
nrlar: “Ahzab” savaşı sırasında Hz. Peygamber (s. a) düşman saldırı¬ 
sını engelleme çalışmalanyla o denli meşguldü ki, güneş batıncaya 
dek ikindi namazını kılmaya fırsat bulamadı. Daha sonra da “Bizi 
salât-ı vusta'dan alıkoyduklan için Allah onlann kabirlerini ateşle 
doldursun.” dedi. Bundan yola çıkarak, bazı âlimler salât-ı vus- 
ta'nın ikindi namazı olduğunu söylemişlerdir. Fakat bence burada 
Hz. Peygamber in (s.a) anlatmak istediği şey, müslümanlann ikindi 
namazlarını zamanında ve huzurlu bir şekilde kılamamalarına ne¬ 
den olan korku ve huzursuzluktan tamamen onlann sorumlu oldu¬ 
ğudur. Hz. Peygamber in (s.a) geçtiğine üzüldüğü namaz, ikindi na¬ 
mazı olduğu için tefsirciler ikindi namazının kendisinin salât-ı vusta 
olduğu izlenimine kapılmışlardır. 

Arapça "vusta" kelimesi hem orta, hem de yüce anlamlarına gelir. 
O halde sâlat-ı vusta, hem orta namazı, hem de zamanında ve Al¬ 
lah'a tam bağlılıkla eda edilen, yani namazın tüm üstün ve yüce nite¬ 
liklerine sahip otan bir namazı kasteder. "Allah’a gönülden boyun 
eğerek (namaza) durun" ifadesi de salat-ı vusta’nm Allah için kılman ve 
en yüce özelliklere sahip bir namaz olduğu ve beş farz namazdan biri 
olmadığı şeklindeki tefsiri destekler niteliktedir. 
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239 Eğer korkarsanız, yaya veya binekte iken kılın. Güvenliğe girdi¬ 
ğimizde ise, yine Allah'ı, size bilmediklerinizi nasıl öğrettiyse öyle 
anın. 

240 İçinizde264 ölüp de (geride) eşler bırakmakta olanlar, (evlerin¬ 
den) çıkanlmaksızın, senesine kadar yararlanmaları için eşlerine vasiyet 
(bıraksınlar). Ama onlar, (kendiliklerinden) çıkarlarsa, artık onların ma- 
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ruf (meşru) olarak kendileri için yaptıklarından dolayı size sorumluluk 

yoktur. Allah güçlü ve üstün olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. 

241 Boşanmış (kadın)lann maruf (meşru) bir tarzda yararlanma (ve 

geçim pay)lan vardır. Bu korkup-sakınanlar üzerinde bir haktır. 

242 İşte Allah, size ayetlerini böyle açıklar; umulur ki akıl erdirirsi¬ 

niz. 

243 Binlerce kişinin ölüm korkusuyla yurtlarından çıktıklarını gör¬ 

medin mi?285 Allah onlara: "Ölün" dedi, sonra da onları diriltti.266 Şüp¬ 

hesiz Allah, insanlara karşı fazl sahibidir. Ancak, insanların çoğunluğu 

şükretmez. 

AÇIKLAMA 

264. Bu bölüm sona erdikten sonra burası bir ek ve destek olarak 
ilâve edilmiştir. 

265. Buradan itibaren yeni bir hitap başlamaktadır. Burada müs- 
lamanlar Cihad a, yani Allah yolunda elden gelen çabayı sarfetmeye 
ve bu amaçla mâli fedakârlıkta bulunmaya teşvik edilmektedirler. 
Aynı zamanda israiloğullan’nın bozulmasına ve çökmesine neden 
olan zayıflıklara karşı tedbirli olmaları konusunda da uyarılmakta¬ 
dırlar. Bu bölümün nüzul sebebini gözönünde bulundurursak ko¬ 
nuyu anlamamız daha da kolay olacaktır. O dönemde, bir-iki yıl ön¬ 
ce Mekke'den çıkarılan ve Medine'de muhacir olarak yaşayan müs- 
lümanlar, kendilerine yıllardan beri işkence eden kâfirlerle savaş¬ 
mak için tekrar tekrar izin istiyorlardı. Fakat bu izin verildiğinde ba¬ 
zıları cesaretlerini yitirdiler. (Bkz. Bakara an: 216) Bu nedenle Israi- 
loğullan'nın tarihinde yaşanmış iki Önemli olay müminlerin cesare¬ 
tini arttırmak üzere buraya alınmıştır. 

266. Burada tsrailoğullan'nın büyük taifeler halinde Mısır'dan çı¬ 
kışlarına (Ayrıntıları için bkz. Maide: 20-26) ve kendileri için bir yurt 
bulmak üzere çöllerde oradan oraya geçişlerine değinilmektedir. Fa¬ 
kat Hz. Musa (a. s) Allah’tan aldığı vahiy üzerine onlara Filistinlilere 
saldırmalarını, oranın halkını sürüp çıkarmalarım ve orayı fethet¬ 
melerini emrettiğinde onlar korktular ve ilerleme emrine karşı çıktı¬ 
lar. Bu nedenle Allah onlan başıboş bir şekilde çölde bıraktı ve böyle- 
ce çölün zorlukları içinde eski nesil yok olup, yerine yeni bir nesil ye¬ 
tişti. Daha sonra Allah onlara Filistinlilere karşı zafer ihsan etti. Bü¬ 
yük bir ihtimalle “ölüm ve ikinci bir hayat" Mısır’dan çıkışın bu iki 
yönünü kastetmektedir. 
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244 Allah yolunda savaşın ve bilin ki, şüphesiz Allah işitendir, bilen¬ 

dir. 

245 Allah'a karşılığını çok arttırma ile kat kat arttıracağı güzel bir 

borcu verecek olan kimdir?267 Allah, daraltır ve genişletir ve siz O’na 

döndürüleceksiniz. 

246 Musa'dan sonra İsrailoğullannın önde gelenlerini görmedin mi? 

Hani, peygamberlerinden birine: "Bize bir melik gönder de Allah yolun¬ 

da savaşalım"200 demişlerdi. O: "Ya üzerinize savaş yazıldığı halde, sa¬ 

vaşmayacak olursanız?" demişti. "Bize ne oluyor ki Allah yolunda savaş¬ 

mayalım? Ki biz yurdumuzdan çıkarıldık ve çocuklarımızdan (uzaklaş¬ 

tırıldık.)" demişlerdi. Ama onlara savaş yazıldığı (öngörüldüğü) zaman, 

az bir kısmı dışında (çoğunluğu) yüz çevirdiler. Allah zalimleri bilir. 

247 Onlara peygamberleri dedi ki: "Allah size Talut'u269 (melik ola¬ 

rak) gönderdi." Onlar: "Biz hükümdarlığa, ona göre daha çok hak sahi¬ 

biyken ve ona bir mal (servet) bolluğu verilmemişken, nasıl bizi (yönet¬ 

mek üzere) hükümdarlık (mülk) onun olabilir?" demişlerdi. O (şöyle) 

demişti: "Doğrusu Allah size onu seçti ve onun bilgi ve vücud gelişimini 

arttırdı. Allah, kime dilerse mülkünü verir; Allah (rahmetiyle) geniş 

olandır, bilendir." 

AÇIKLAMA 

267. Karz-ı hasen (güzel bir borç), hiçbir kişisel kazanç veya çıkar 

nedeniyle değil, fakat sadece Allah'ı razı etmek için verilen borçtur. 
Allah böylece, sadece kendi yolunda kendisine verilen borcun karşı¬ 
lığını çok iyi bir şekilde değerlendirir. Allah, sadece borcu geri verme¬ 
ye değil, eğer gerçekten Allah nzası için ve O'nun tasdik ettiği bir ga¬ 
ye için harcamışsa, daha da fazlasını ödemeye söz vermiştir. 

268. Bu olay burada müminlere cihadm zorluklarım anlatmak için 

ele alınmıştır. M.ö. 1000 yıllarında Amalika'lılar Israiloğullan'na 
saldırdılar ve Filistin'in birçok bölümünü ele geçirdiler. O dönemde 
Israiloğullan'nm işlerine bakan Peygamber Samuel (a.s) çok yaşlan¬ 

mıştı. Bu nedenle lsrailoğullannın büyükleri Samuel'e gittiler ve 
“Allah yolunda savaşacak bir hükümdar (kral) tayin et” dediler. On¬ 

lar da diğer milletler gibi kendilerini yönetecek bir kral istiyorlardı. 
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Böyle bir istekte bulunmuşlardı, çünkü dine bağlı olmayan yabancı 
yöneticilerin etkisi ile İlâhî kanun yönetimi arasındaki farkı unut¬ 
muşlardı. Bu nedenle bu istek “Samuel'i kızdırdı” ve Rabbin gazabı¬ 

na neden oldu. Burada Samuel I'in 7, 8, 12. bölümlerinden bazı ay¬ 
rıntıları sunuyoruz: 

“Ve Samuel bütün hayatı boyunca İsrail'e hükmetti... Samuel çok 

yaşlanınca tüm İsrail ululan toplandı, Rama'ya, Samuel'in yanma 
geldiler ve şöyle dediler: Bak, sen yaşlısın, oğulların da senin yolun¬ 
dan gitmfyorlar. Diğer ülkelerdeki gibi bize hükmedecek bir kral ta¬ 
yin et. Fakat onlar bize hükmedecek bir kral tayin et deyince, bu söz 
Samuel'in hoşuna gitmedi. Ve Samuel Rabb'a dua etti. Rabb Samu- 
el'e seslendi: Kavminin sana söylediklerini tut. Onlar seni değil, beni 
reddediyorlar. Benim onlan yönetmemi reddediyorlar... Daha sonra 
Samuel Rabbin söylediklerini kendisinden bir kral isteyen kimselere 
tekrarladı. Size hükmedecek olan kral şöyle olacak dedi: Sizin oğul¬ 
larınızı alacak ve kendi atlan arabalan için kendisine hizmet ettire¬ 
cek. Oğullannızdan bazılan arabalann önüne koşulacak. Onları 
binlerce, yüzlerce kişiye kumandan yapacak, onlara kendi toprağı¬ 
na baktıracak, harmanını dövdürecek savaş araçlannı arabalarım 
yaptıracak. Ve kızlannızı terzi, aşçı ve ekmekçi olarak alacak. Sizin 
tarlalannızı ve bahçelerinizi ellerinizden alacak ve kendi kölelerine 
verecek... Sizin ürününüzün ve bahçenizin onda birini alacak ve 
kendi memurlarına, hizmetçilerine verecek. Sizin erkek hizmetçile¬ 
rinizi, kadın hizmetçilerinizi, en iyi gençlerinizi ve merkeplerinizi 
kendi hizmetine alacak. İşte o gün siz kendi seçtiğiniz kralınız nede¬ 
niyle ağlayacaksınız ve o gün Rab sizi duymayacak. Buna rağmen 
kimse Samuel'in sözlerine aldırmadı. Hayır, dediler, bizim de bir 
kralımız olacak. Biz de diğer milletler gibi olacağız. Kralımız bizi yö¬ 
netecek, önümüzden gidecek ve bizim savaşlarımızda savaşacak. Ve 
Rabb Samuel'e onlan dinle ve onlara bir kral tayin et dedi...” 

“Ve Samuel tüm İsrail'e şöyle dedi: Sizin sözünüzü dinledim... ve 
size bir kral tayin ettim... Siz Beni Amun soyundan gelenlerin kralı 
Nahash'm üzerinize saldırdığını gördüğünüzde, Rabbiniz olan Allah 
sizin melikiniz iken, bize bir kral gerek dediniz. O halde şimdi istedi¬ 
ğiniz ve seçtiğiniz kralı alın! işte Rabb'ın seçtiği kral. Eğer Rabb dan 
korkar. O na hizmet eder, O nun sözüne itaat eder ve O nun emrine 

isyan etmezseniz, o zaman siz ve sizi yöneten kral Rabbiniz olan Al- 
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lah'ın yolundan gitmeye devam edersiniz. Fakat, Rabbin sözüne ita¬ 
at etmez ve onun emrine isyan ederseniz o zaman Allah'ın kudreti 
aynen babalarınız gibi, sizin de aleyhinize olacaktır. Bana gelince, 
Allah sizin için dua etmeyi terketme günahından beni korusun. Bila¬ 
kis ben size iyiyi ve doğru yolu öğreteceğim... Fakat siz günah işleme¬ 
ye devam ederseniz, o zaman siz ve kralınız mahvolursunuz.” 

Yukarıdaki alıntıdan anlaşıldığına göre Allah ve Peygamberi onla¬ 
rın bir kral (melik) isteyişlerini hoş karşılamamıştır. “Allah 
Kur an da neden kral tayin etmeyi yasaklamamıştır?” sorusünun 
cevabı ise basittir. Burada bu hikâye sadece müslümanlann ders al¬ 
ması için ele alınmıştır. Bu nedenle krallığın yasaklanması veya des¬ 
teklenmesi gibi bir mesele söz konusu değildir ve bu isteğin haklı mı, 
haksız mı olduğu konusuna değinmek anlamsız olacaktır. Burada 
tek amaç IsrailoğuHarı nın dejenerasyonuna neden olan şeyleri, on¬ 
ların korkaklıklarını, nefse tapınmalannı ve disiplinsizliklerini orta¬ 
ya koymaktır. Böylece müminler, bu tip zayıflıklara karşı uyanık ola¬ 
bileceklerdir. 

269. Kitab-ı Mukaddes şöyle der: “Benjamin'li adı Kiş olan bir 

adam vardı.... Onun da Saul fTalut) adında seçkin genç ve iyi bir oğlu 
vardı. Israiloğullan arasında ondan iyisi yoktu. O herkesten uzundu 

ve Talut'un (Saul) babasının merkepleri kayboldu. Kiş, oğlu Talut’a 
şöyle dedi: Hizmetçilerden birisini yanma al ve merkepleri aramaya 
git.. Onlar şehre girdiklerinde, Samuel onların ardından geldi... Sa- 
muel Talut'u gördüğünde Rabb ona: İşte sana bahsettiğim adam! de¬ 
di. Halkı bu yönetecek... Samuel Talut'u ve hizmetçisini aldı ve onla¬ 
rı misafir odasına götürdü. Orada en önemli otuz kişi için aynlan 
yerlerden en iyisine onlan oturttu. Daha sonra Samuel ufak bir şişe 
yağ aldı ve onun başına boşalttı... Ve Rabb seni mülküne varis kıldı, 
dedi... Ve Samuel diğer insanlara, Rabb'ın sizin için seçtiği adamı 
görün dedi... (I Samuel, 9-10 bölüm). 

Talut da aynen Hz. Harun, Hz. Davud ve Hz. İsa (Allah'ın selamı 
hepsinin üzerine olsun) gibi Allah tarafından Israiloğullanna lider 

olarak seçilmiştir. Fakat O nun aynı zamanda peygamber seçilip se¬ 
çilmediği hakkında ne Kur an da, ne de hadislerde açık bir ifade yok¬ 
tur. Bu nedenle O nun melik (kral) olarak tayin edilmesi. O nun aynı 
zamanda peygamber olarak seçildiği anlamına gelmez. 
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248 Peygamberi, onlara (şöyle) dedi: "Onun hükümdarlığının belge¬ 

si, size Tabut'un 270 gelmesi (olacaktır ki) onda Rabbinizden 'bir güven 

duygusu ve huzuri ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden artakalanlar 

var; onu melekler taşır.270/a Eğer inanmışlarsanız, bunda şüphesiz sizin 

için bir delil vardır." 

249 Talut, ordusuyla birlikte ayrıldığında dedi ki: "Doğrusu Allah si¬ 

zi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim bundan içerse, artık o benden de¬ 

ğildir ve kim de -eliyle bir avuç avuçlayanlar hariç- onu tadmazsa o ben- 

dendir. Onlardan az bir bölümü dışında ondan içtiler.271 O, kendisiyle 

beraber iman edenlerle onu (ırmağı) geçince onlar (geride kalanlar): "Bu¬ 

gün bizim Calut'a ve ordusuna karşı (koyacak) gücümüz yok." dediler.272 

(O zaman) Elbette Allah'a kavuşacaklannı umanlar (şöyle) dediler "Nice 

az bir topluluk, daha çok olan bir topluluğa Allah'ın izniyle galib gelmiş¬ 

tir; Allah sabredenlerle beraberdir." 

250 Onlar, Calut ve ordusuna karşı meydana (savaşa) çıktıklarında, 

dediler ki: "Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, adımlarımızı sabit kıl 

(kaydırma) ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." 

AÇIKLAMA 

270. Kitab-ı Mukaddes Tabut un ayrıntıları konusunda 

Kur an dan farklıdır, fakat buna rağmen ondan çok şeyler öğrenme¬ 
miz mümkündür. 

Israiloğullan Tabut u, yani Tabut ahdini çok kutsal sayıyorlardı. 
Onlar bu Tabut sayesinde “Allah'ın gelip kendilerini düşman güçle¬ 
rinden kurtaracağına” inanıyorlardı. Bu nedenle onun geri gelmesi 
Israiloğullan'nı bu denli sevindiriyor ve cesaretlendiriyordu. 

Tabut, Hz. Musa (a.s) ve Hz. Harun'un (a.s) evinin kutsal emanet¬ 
lerini ihtiva ediyordu. Bunlar Hz. Musa'ya (a.s) Sina dağında verilen 
levhalardı. Bunun yanısıra Hz. Musa'nın (a.s) rehberliğinde yazılan 
ve Levilere verilen Tevrat'ın orijinal bir nüshası da vardı. Tabut ta, 
gelecek İsrail nesillerinin atalarına çölde lütfettiği nimetler için Al- 
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lah'a şükretmelerini sağlamak üzere bir şişe de (kudret helvası) var¬ 
dı. Büyük bir ihtimalle Allah'ın bir mucizesi olan Hz. Musa’nın (a.s) 
asası da bunlarla birlikteydi. 

270/a. Burada Kur an, muhtemelen I Samuel'in 4, 5, 6, bölümle¬ 

rinde ele alman olaya değinmektedir. 

Rabbin Tabutu Israiloğullan'nın yaptığı bir savaşta Filistîlilerin 
eline geçti. Israiloğullan cesaretlerini kaybetmişlerdi: “Tabutun el¬ 
den çıkmasıyla lsrailoğullanriın şerefi kayboldu" diye bağırıyorlar¬ 
dı. Tabut yedi ay boyunca Filistîlerin elinde kaldı; fakat, “Allah onla¬ 
ra büyük bir yük yüklediği” için Filistî şehirlerinde büyük bir panik 
başladı. Öyle ki: “İsrail Tanrısının Tabut u (sandık) bizde kalmama¬ 
lı, çünkü O bize karşı çok acımasız” diye bağırmaya başladılar. Daha 
sonra Tabut u İsrail'e geri göndermeye karar verdiler, “iki tane sığır 
alıp bir arabaya koştular. Ve sığırlar Beyt-Şemes yönüne doğru yol 
aldı.” 

Arabada sürücü olmadığına göre, araba Allah tarafından tayin 
edilen melekler vasıtasıyla İsrail'e doğru götürülüyordu. 

271. Bu nehir, Talut'un İsrail ordusu ile geçmek zorunda olduğu 

Ürdün nehri veya başka bir nehir olmalıdır. Talut toplulukta disiplin 
eksikliği olduğunu bildiği için, korkağı cesurdan, yetenekliyi yete¬ 
neksizden ayırdetmek için bu sınavı uygulamıştır. Bir müddet için 
susuzluklarını kontrol edemeyen kişilere, bir süre önce yenildikleri 
düşmanla karşılaştıklarında disiplini korumaları konusunda güve¬ 
nilemeyeceği açıktır. Aynı sınamayı Talut'tan önce Gideon da yaptığı 

için Palmer ve Rodwell burada (249. ayet) Saul fTalut) ile Gideon ün 

karıştırılmış olduğu sonucuna varmışlardır. Bununla, aslında 
Kuranın vahyi bir kitap değil Hz. Muhammed'in (s.a) bir eseri oldu¬ 
ğunu göstermek istiyorlardı. Bu iddia kendi kendisini çürütmekte¬ 
dir. Eğer iki benzer olaydan sadece biri Kitab-ı Mukaddes te yer al¬ 
mışsa. bu kitapta yer almadığı için diğer olayın olmadığı anlamına 
gelmez. Bundan başka Kitab-ı Mukaddes ın Israiloğullan'nın tüm 

tarihini eksiksiz bir şekilde ele aldığı da söylenemez. Kitab-ı Mukad- 
des'te değinilmeyen birçok olayın Talmud'da yer alması bunu ispat¬ 
lamaktadır. 

272. Büyük bir ihtimalle bunlar nehir kıyısında sabredemeyen 

kimselerdi. 
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251 Böylece onları, Allah'ın izniyle yenilgiye uğrattılar. Davud Ca- 
rut'u öldürdü. Allah da ona mülk ve hikmet verdi; ona dilediğinden öğ¬ 
retti.273 Eğer Allah'ın, insanların bir kısmı ile bir kısmını def'i (engelle¬ 
mesi) olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı.274 Ancak Allah, alem¬ 
lere karşı büyük fazl (ve ihsan) sahibidir. 

AÇIKLAMA 

273. Kitab-ı Mukaddese göre Davut o zaman genç bir delikanlıydı. 
Şans eseri olarak Filistîlerin şampiyonu olan Calut lsrailoğullan'm 
tehdit ettiğinde Talut’un ordusu içindeydi. Calut şöyle diyordu. “İs¬ 
rail kuvvetlerine meydan okuyorum. Bir adam çıkarın karşıma da 
onunla dövüşeyim.” Bunu duyan lsrailoğullan'mn cesareti kırılmış¬ 
tı; fakat Davud. Talut’a: “Onun böyle dik başlılık etmesine izin ver¬ 
meyin, bırakın hizmetkârınız gitsin ve Filistîlerle savaşsın” dedi. Ta- 
lut izin vermedi, fakat Davud ısrar edince kabul etti. Calut onu gö¬ 
rünce gençliğiyle alay etti ve: “Gel de senin etini gökteki kuşlara ve 
dağlardaki hayvanlara yedireyim” dedi. Buna cevap olarak Davud 
şöyle dedi: “Allah seni benim ellerime teslim edecek ve bütün dünya 
İsrail’in bir Allah'ı okluğunu anlayacak. Hatta bütün buradakiler Al¬ 
lah'ın kılıç ve mızrakla korunmadığını öğrenecekler... Savaş O nun 
elindedir; O, seni bize teslim edecek." Daha sonra Davut onu öldür¬ 
dü ve Israiloğullan arasında çok meşhur oldu. Talut kendi kızını 
onunla evlendirdi. Ve Davud Talut tan sonra İsrail'in meliki (kral) ol¬ 
du. (Daha ayrıntılı bilgi için bkz. I Samuel, 17-18 böl.) 

274. Yeıyüzünde barış ve düzeni korumak amacıyla Allah farklı 
grup, millet ve partilerin belli bir sınıra kadar güç kazanmalarına 
izin verir. Fakat onlar bu sınırlan aşarlarsa, o zaman onların gücü¬ 
nü kırar ve yerlerine yenilerini getirir. Eğer Allah bir milletin veya bir 
grubun sonsuza dek hakimiyette kalmasına izin verseydi, o zaman 
Allah'ın arzı kanşıklık ve düzensizliklerle dolardı. 
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252 İşte bunlar, Allah'ın ayetleridir; onlan sana hak olarak okuyoruz. 

Sen de gönderilen elçilerdensin. 

253 İşte bu peygamberler; bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. On¬ 

lardan, Allah'ın kendileriyle konuştuğu ve derecelerle yükselttiği var¬ 

dır. Meryem oğlu İsa'ya apaçık belgeler verdik ve onu Ruhu'l-Kudûs'le 

destekledik. Şayet Allah dileseydi, kendilerine apaçık belgeler geldik¬ 

ten sonra, onların peşinden gelen (ümmet)ler, birbirlerini öldürmezdi. 

Ancak ihtilafa düştüler; onlardan kimi inandı, kimi de küfretti. Allah di¬ 

leseydi birbirlerini Öldürmezlerdi. Ama Allah dilediğini yapandır.270 

254 Ey iman edenler, hiç bir alış-verişin, hiç bir dostluğun ve hiç bir 

şefaatin olmadığı gün gelmezden evvel, size nzık olarak verdiklerimiz¬ 

den infak edin.276 Kâfirler, onlar zulmedenlerdir.277 

255 Allah. O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir.278 O'nu uyuk¬ 

lama ve uyku tutmaz.279 Göklerde de, yerde de ne varsa hepsi O'nun- 

dur.280 İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir?281 O, 

Önlerindekini ve, arkalarındakini bilir. Dilediği kadarının dışında, 

O'nun ilminden hiç bir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar.282 O'nun kürsü¬ 

sü,283 bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması 

O'na güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür.284 

AÇIKLAMA 

275. Tabiî olarak akla şu soru gelir: Peki neden Allah bunu dilemi¬ 
yor? Neden hatalarla, hatta savaşla sonuçlanan ayrılıklara izin veri¬ 
yor? O, bunları durdurmaktan aciz midir? Elbette O her şeye gücü 
yetendir. Bunlan istese durdurabilir ve hiç kimse O'nun rasûlleri 
aracılığıyla gönderdiği hidayetten yüz çeviremez. Fakat insanları be¬ 
lirlenmiş bir yoldan gitmeye zorlamak O'nun dileği değildir. Çünkü 
O, insanı yeryüzüne denemek için göndermiştir. Eğer O, insandan 
davranış özgürlüğünü kaldırırsa, imtihan anlamını yitirir. O, pey¬ 
gamberlerini insanları doğru yola davet etmeleri ve onlan ayetler ve 
tartışmalarla ikna etmeleri için göndermiştir. Peygamberler insan- 
lan Allah a imana ve itaate zorlamak üzere gönderilmemişlerdir, ih¬ 
tilâflar ve savaşlar ortaya çıkmaktadır; çünkü, insanlar Allah tara¬ 
fından kendüerine verilen sınırlı düşünce ve eylem özgürlüğünü kö¬ 
tüye kullanmışlar ve Allah tarafından belirlenen hayat tarzından 
bambaşka hayat tarzlan icat etmişlerdir. O halde farklılık ve ihtilâf¬ 
ların, Allah'ın insanlan doğru yola zorlamaya (istediği halde) gücü 
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yetmediği için ortaya çıkmadığı meydandadır. Elbette Allah, diledi¬ 
ğini yapmaya gücü yetendir. 

276. Müminler, inandıkları gayeye ulaşabilmeleri için mâlî fedakâ¬ 

rlıkta bulunmaya teşvik ediliyorlar. 
277. "Küfür yolunu benimseyenler", Allah'ın emirlerine uymayı 

reddedenlerin ve servet biriktirmeyi Allah rızasını kazanmaya tercih 
edenleri veya burada uyarılan kıyamet gününe inanmayan ya da 
ahiret'te şu veya bu şekilde bir kimsenin dostluğu ya da şefaati saye¬ 
sinde kurtuluşa ereceklerini sananları kastetmektedir. 

278. Her ne kadar cahil insanlar birçok tanrılar ve mâbudlar icat 
etmişlerse de, bütün yaratıkların, hiçbir ortağı olmayan Ezelî ve 
Ebedî olan Allah a ait olduğu gerçeği değişmez. O, bütün evrenin 
hâkimi olan diri (Hayy) Allah’tır. O, bütün mülkün tek sahibidir. Sı¬ 
fatlarında, özelliklerinde, güçlerinde ve haklarında hiç kimse O na 
ortak değüdir. Bu nedenle yerde veya gökte ne zaman Allah'tan baş¬ 
ka bir ilâh icat edilse yalan söylenmiş ve Hakk a karşı savaş açılmış 
olur. 

279. Bu, eksik ve muhtaç insanoğullan gibi bazı zayıflık ve sınırlı¬ 
lıklara sahip bir Allah fikrini reddetmektedir, örneğin Kitab-ı Mu¬ 
kaddes şöyle der: “Ve yedinci gün Allah yaptığı işi bitirdi. Ve yaptığı 
işlerin hepsini bırakarak yedinci günde dinlendi.’' (Tekvin, 2:2), “Rab 
sanki uykudan uyanır gibi ve güçlü bir adamın şarap nedeniyle nara 
atması gibi uyandı.” (Psalms 78:65.) Elbette Allah tüm bu zayıflıklar¬ 
dan uzaktır. 

280.0, yerde, gökte ve ikisi arasıda olan her şeyin Sahibi ve Mâli- 
ki dir. Ve hiç kimse hakimiyetinde, otoritesinde, mülkünde ve yöne¬ 
timinde O na ortak değildir. İlâh olarak kabul edilen her şey ve her¬ 
kes mutlaka evrenin bir parçasıdır ve evrenin her parçası da Al¬ 
lah'ındır; o halde hiçbir şey O na rakip veya eş olamaz. 

281. Bu, peygamberlerin, meleklerin vs. Allah tan şefaat dileye¬ 
ceklerini ve O nu bağışlamaya zorlayacaklarını sanan kimselerin 
yanlış fikirlerini reddederler. Bu tür kimseler, yaratıklarının hiçbiri¬ 
nin, değil O nu bağışlamaya zorlamak, O'nun önünde duramayacağı 
ve şefaat edemeyeceği konusunda uyarılmaktadırlar. Evrenin Haki¬ 
mi' nin izni olmaksızın hiçbir peygamber, hiçbir melek ve hiçbir aziz 
(velî) O nun önünde bir tek söz bile söyleyemeyecektir. 

282. Kur an a göre, Allah a ortak veya eş koşmak veya O nun hak 
veya sıfatlarını herhangi bir şekilde kendininmiş gibi benimsemek, 
bağışlanamayacak bir günahtır. Bu olaya şirk adı verilir. Bir önceki 
ayette Kur an, Allah’ın hakimiyetinin sınırsız ve gücünün mutlak ol¬ 
duğunu ilân ederek şirki kökünden kesmektedir. Bu ayette de aynı 
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şey başka bir yönden ele alınmaktadır: Gerekli olan bilgiye hiç kimse 

sahip olmadığı halde kim evrenin yönetiminde ortaklık iddia edebi¬ 

lir? İnsanların ve meleklerin bilgisi o kadar yetersizdir ki, hiçbirisi 

evrenin sistemini anlayamaz ve bu nedenle onun yönetilmesine ya¬ 

pılan herhangi bir müdahale karışıklık ve kaosa neden olur. Evrenin 

yönetimi bir yana, insanlar kendileri için neyin iyi olup, neyin kötü 

olduğunu bile ayırdedemezler. Bu nedenle insanlar, her tür bilginin 

kaynağı olan ve insanlar için hayırlı olanı bilen Allah'm hidayetine 
inanmalıdırlar. 

283. Arapça "kürsî" (sandalye) kelimesi burada iktidar ve otorite 

olarak çevrilmiştir; çünkü kürsî burada iktidarın sembolü olarak 

kulanılmıştır. Dilimizdeki koltuk kelimesi bile iktidar yerine kulla¬ 

nılmaktadır. 

284. Bu ayet, ayet'el-kürsî olarak bilinir. Bu ayet Allah hakkında 

öyle yetkin bir bilgi verir ki, buna hiçbir yerde rastlanamaz. İşte bu 

nedenle hadisler bunu. Kur an ın en üstün ayeti olarak tanımlar. 

Burada şöyle bir soru akla gelmektedir: Allah ve sıfatlan burada 

hangi bağlamda anılmıştır? Bu soruyu cevaplayabilmek için 243. 

ayet ile başlayan bölümü baştan ele almamız gerekir, ilk önce mü¬ 

minler Allah yolunda ellerinden gelen çabayı sarfetmeye ve bu yolda 

canlarım ve mallarım feda etmeye teşvik edilmişlerdi. Aynı zamanda 

îsrailoğullan'mn düştükleri zayıflıklara karşı da uyanlmışlardı. Da¬ 

ha sonra başarının sadece sayıya, silahlara ve teçhizata dayanmadı¬ 

ğı, bilâkis, iman, sabır, disiplin ve kararlılığa bağlı olduğu vurgulan 

mıştı. Daha sonra Allah'ın, savaşı, bir grubu diğer bir gurupla orta¬ 

dan kaldırma aracı olarak kullanmasındaki hikmete değinilmişti. 

Yani eğer sadece bir grup veya bölük hakimiyeti elinde tutmaya de¬ 

vam ederse, karşıtlan ve muhalifleri için hayat çekilmez olurdu. Da¬ 

ha sonra Allah'ın insanlar arasındaki ihtilâftan gidermekten aciz ol¬ 

madığı, fakat bunlan zorla yok etmenin O nun dileği olmadığı bildi¬ 

rilmişti. Bu amaçla. O, peygamberini Hakk a davet etmek üzere gön¬ 

derir; fakat, insanlan kabul edip etmeme konusunda serbest bıra¬ 

kır. Bu bölümün başında olduğu gibi mü slü mani ara yine Allah yo¬ 

lunda harcamalan emredilmişti. En sonunda bu ayete insanlann 

inançlarındaki ve dinlerindeki farklılıklara rağmen Allah'ın tüm ev¬ 

renin hâkimi ve sahibi olduğu gerçeği ilân edilmektedir. Elbette, in¬ 

sanlan kendisine inanmaya zorlamak O nun dileği değildir. Fakat O 

sadece, peygamberleri aracılığıyla, kendisine inanan. O nu razı et¬ 

mek için canlanın ve mallanm O'nun yolunda feda edenlerin ka¬ 

zançlı çıkacaklannı ve kendisine inanmayanlann zarara uğraya¬ 

caklarım bildirir. 
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256 Dinde zorlama (ve baskı) yoktur.285 Gerçek şu ki, doğruluk (rüşd) 
sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu286 tanımayıp Allah’a 
inanırsa, o, sapasağlam bir kulpa yapışmıştır; bunun kopması yoktur. 
Allah, işitendir, bilendir. 

257 Allah, iman edenlerin velisi (dostu ve destekçisidir. Onları ka¬ 
ranlıklardan287 nura çıkarır; küfredenlerin velileri ise tağut’tur.288 Onla¬ 
rı da nurdan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar, ateşin halkıdırlar, onda 
süreki olarak kalacaklardır. 

258 Allah, kendisine mülk291 verdi, diye rabbi konusunda İbra- 
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him'le289 tartışmaya gireni görmedin mi?290 Hani İbrahim: "Benim Rab- 

bim diriltir ve öldürür" demişti; o da: "Ben de öldürür ve diriltirim" de¬ 
mişti. (O zaman) İbrahim: "Şüphe yok, Allah güneşi doğudan getirir, (ha¬ 

di) sen de onu batıdan getir" deyince, o küfre sapan böylece afallayıp kal¬ 
mıştı.292 Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. 

AÇIKLAMA 

285. Arapça "din" kelimesi hem inancı, hem de bu inanç üzerine 
kurulan hayat tarzını ifade eder. Burada, önceki ayetlerde ortaya ko¬ 
nulan inanç ifade edilmektedir. Bu ayete göre Islâm, iman ve onun 
hayat tarzı hiç kimseye zorla kabul ettirilemez demektir. 

286. Arapça "tağut" kelimesi sözlük anlamıyla sınırlan aşan her¬ 
kes için kullanılır. Kur an bu kelimeyi Allah a isyan eden, Allah'ın 
kullarının hâkimi ve mâliki olduğunu iddia eden ve onlan kendi ku¬ 
lu olmaya zorlayan kimse için kullanır. 

Allah'a isyan üç derecede olabilir: 1) Eğer bir kimse Alah'ın kulu 
olduğunu kabul eder, fakat pratikte O nun emirlerinin aksini yapar¬ 
sa buna fasık denir. 2) Bir kimse Allah ile irtibatı kopanr ve başka bi¬ 
risine bağlanırsa o zaman kâfir olur. 3) Eğer bir kimse Allah'a isyan 

eder ve O'nun kullarını kendisine boyun eğmeye zorlarsa, o zaman 
tağut'tur. Böyle bir kimse şeytan, rahip, dinî veya politik lider, kral 
veya bir devlet olabilir. Bu nedenle bir kimse tağut'u reddetmedikçe 
Allah'a inanmış sayılamaz. 

287. Burada karanlık, kişinin doğru yoldan sapmasına tüm çaba 
ve enerjisini yanlış yollarda kullanmasına neden olan cahiliye ka¬ 
ranlığı anlamında kullanılmıştır. Bunun tersine ışık, kişinin gerçeği 
apaçık görmesini, hayaün gerçek anlamının farkına varmasını ve bi¬ 
linçli bir şekilde, kararlı olarak doğru yolu takip etmesini sağlayan 
Hakk ı görmeye yarayan ışık anlamında kullanılmıştır. 

288. Tağut kelime olarak tekil olmasına rağmen burada anlamı ço¬ 
ğuldur. Çünkü Allah'ı inkâr eden kimse, sadece bir tek değil binlerce 
tağut'un kölesi olur. Bunlardan birisi kişiyi sürekli yanlış yapmaya 
teşvik eden ve ayağını kaydıran şeytandır. Diğeri ise kişiyi kendi ar¬ 
zu ve şehvetlerinin kölesi yapan ve sapık yollara yönelten nefsidir. 
Daha sonra başkaları, karısı, çocukları, akrabaları, kabilesi, ailesi, 
arkadaşları, milleti, politik ve dinî liderleri ve hükümeti gelir. Bütün 
bunlar o kimse için tağut'tur ve onu kendi istek ve arzularının esiri 

yapmak isterler. Bütün bu efendilerin kölesi olan kimse, bütün ha¬ 
yatını imkânsız olan bir şey için, yani tüm bu efendüerin hepsini de 
teker teker hoşnut etmek uğruna harcar. 

289. Bir önceki ayette Allah'ın müminlerin yardımcısı ve koruyu¬ 

cusu olduğu, onlan karanlıklardan çıkardığı; tağut’un ise kâfirlerin 
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yardımcısı olduğu ve onlan karanlığa yönelttiği bildirilmişti. Burada 
ise buna delil olacak nitelikte üç olay ele alınmaktadır: Birincisi, 
Hakk'ın apaçık gösterildiği ve buna karşı hiçbir şey söyleyecek hal¬ 
de olmayan bir kimsenin hikâyesidir. Bu kimse Hakk ın kendisine 
apaçık gösterilmesine rağmen O nu kabul etmemiştir. Çünkü o tağut 

tarafından saptırılmış ve karanlıklar içinde başıboş gezinmeye bıra¬ 
kılmıştır. Diğer iki olay ise, kendilerini sadece karanlıktan kurtar¬ 
makla kalmayıp, onlara görünmeyen gerçeklikleri de müşahede etti¬ 
ren Allah'a tam anlamıyla ve yakinen inanan iki kimsenin hikâyesi¬ 
dir. 

290. Burada değinilen kimse Hz. İbrahim'in (a.s) doğduğu ülke 
olan Irak'ın kralı Nemrud'dur. Kitab-ı Mukaddes bu tartışmadan 
bahsetmez; fakat Talmud, ayrıntılarıyla ele alır ve özde Kur'andaki 
pasaja çok benzemektedir. Talmud, Hz. İbrahim'in (a.s) babasının 
Nemrud'un baş memurlarından biri ve efendisinin gözde kulu oldu¬ 
ğunu bildirmektedir. Oğlu Hz. İbrahim (a.s) ise çok küçük yaşından 
beri derin bir Allah sevgisi taşımaktaydı. Büyüdüğünde açıktan Al¬ 
lah'ın “Birliğini" ilân etmeye ve Allah'a koşulan ortak ve eşleri kötüle¬ 
meye başladı. Bu inancını göstermek amacıyla putlan kırdı. Babası 
aceleyle kralın huzuruna çıktı ve Hz. İbrahim i (a.s) ihbar etti: “O şöy¬ 
le şöyle yaptı, hüküm vermen için senin huzuruna çıkarılsın" dedi. 
Hz. İbrahim (a.s), kralın huzuruna çıkarıldı ve aralarında burada 
bahsedilen tartışma geçti. 

291. Tartışmanın asıl konusu şuydu: Hz. İbrahim (a.s) Rab olarak 
kimi kabul ediyordu: Allah'ı mı, Nemrud'u mu? Bu tartışma, tebaa¬ 
sını Rab olarak Allah'ı değil de, kendisini kabul etmeye zorlayan 
Nemrud'un zorbalığından kaynaklanıyordu. Tabiî onun bu iddiası 
yanlıştı. Kendisine bu mülkü veren Allah'a şükreden bir kul olarak, 
Rab diye Allah’ı kabul etmeliydi. Şükreden bir kul olmak yerine o, 
öyle nankör oldu ki, tebaasmm Rabbi olduğunu iddia etmeye başla¬ 
dı. Hz. İbrahim (a.s) bu durumu kabul edemeyeceği için aralarında 
bir tartışma meydana geldi. 

Bu tartışmanın asıl mahiyetini anlayabilmek için aşağıdaki nok¬ 
talan gözönünde bulundurmalıyız. 

1) Allah'ı ilâhlar ilahı ve rabler rabbi olarak kabul edip, bununla 
birlikte O nu tek Rab ve Mâbud olarak kabul etmediklerini gösterir 
bir şekilde O na başka ilâhlar ve rableri ortak koşmak, hemen he¬ 
men tüm müşrik toplumlann özelliğidir. 

2) Onlar her zaman ilâhlığı ikiye ayırmışlardır: Tabiatüstü ilâhlık 
ve hükümde ilâhlık. Bir sonuç doğuran her tür sebebi kontrol eden 
tabiatüstü ilâhlığı, Allah'a atfetmişlerdir. Bu nedenle ihtiyaç duy- 
duklannda veya zorluk anlannda O ndan yardım dilerler; fakat ca¬ 
hillikleri nedeniyle ruhlan, melekleri, cinleri, yıldızlan ve daha bir 
çok şeyi Yüce Allah'a eş koşarlar ve onlara dua ederler, onlara ibadet 
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ederler ve onlar için yapılmış tapınaklara adaklar sunarlar. Sadece 
Allah'a ait olan ve hayat tarzını belirleme emirlerine uyulmasını iste¬ 
me ve dünyadaki bütün işler üzerinde mutlak otorite sahibi olma 
hakkını sadece O na veren hakimiyette ilâhlığa gelince, her çağdaki 
müşrikler bu hakkı Allah'tan alıp, kral soyundan gelenlere veya 
gruplara vermişler veya Allah'la diğer putlar arasında paylaştırmış- 
lardır. Kral soyundan gelenlerin ikinci kategorideki anlamıyla ilâ- 
hlık iddia etmelerin nedeni budur. Bu soylular grubu, iddialarına 
destek bulabilmek için birinci anlamda ilâhların soyundan geldikle¬ 
rini iddia etmişlerdir. Rahipleri ve din adamları ise onları bu konuda 
destekleyip savunmuşlardır. 

3) Nemrud, hakimiyete sahip olduğu anlamında ilâhlık iddiasın¬ 
da bulunmuştur. O ne Allah'ın varlığım reddetmiş ne göklerin ve ye¬ 
rin yaratıcısı ne de evrenin yöneticisi olduğunu iddia etmiştir. O sa¬ 
dece Irak'ın ve Irak’ta yaşayanların mutlak efendisi ve hâkimi oldu¬ 
ğunu iddia ediyordu. O nun iddiası şuydu: Ben ne dersem kanundur 
ve ben, söylediklerim nedeniyle benden başka hiç kimseye karşı so¬ 
rumlu değilim. Bu nedenle beni efendi (rab) olarak kabul etmeyen 
her Frak lı asîdir. 

4) Burada değinilen tartışma, Hz. İbrahim (a.s): “Ben Alemlerin 
Rabbini Rab olarak ve ibadet edilecek ilâh olarak kabul ediyorum. 
O ndan başka her şeyin rabliğini ve ilâhlığım reddediyorum." deyin¬ 
ce ortaya çıkmıştır. Bu açıklama sadece kutsal din ve ulusal ilâhları 
kökünden reddetmekle kalmıyor, aym zamanda ulusal devletin ve 
onun merkezî gücü olup, Irak'ın tek efendisi olduğunu iddia eden 
Nemrud'un varlığını tehdit ediyordu. Buna müsamaha gösterilme- 
mesinin ve Hz. İbrahim'in (a.s) sorguya çekilmek üzere Nemrud'un 
önüne getirilmesinin nedeni işte bu tehdittir. 

292. Hz. İbrahim (a.s) ilk cümlesinden itibaren Allah'tan başka 
Rab olamayacağını apaçık ortaya koyduysa da, Nemrud yine de 
O nun iddiasmı çürütmeye çalıştı. Fakat ikinci delilden sonra Nem¬ 
rud o denli köşeye sıkıştırılmıştı ki, başka bir sebep öne sürecek gü¬ 
cü kalmamıştı. Çünkü kendisi de, güneşin Hz. İbrahim’in (a.s) Rab 
olarak kabul ettiği Allah'ın emrinde olduğunu biliyordu. Fakat buna 
rağmen O, bu apaçık gerçeği kabul edemezdi; çünkü bunu kabul et¬ 
mesi, despotluk yönetiminden vazgeçmesi demek olurdu. İçindeki 
isyan buna hazır olmadığı için, apaçık farkına vardığı halde Nemrud, 
nefse tapınmanın karanlığından Hakk'ın aydınlığına çıkmadı. Eğer 
nefsi yerine, Allah'ı ilâh olarak kabul etseydi, Hz. İbrahim'in (a.s) da¬ 
vetiyle doğru yolu bulurdu. 

Talmud'da bu tartışmadan sonra Nemrud'un Hz. İbrahim'i (a.s) 
hapse gönderdiği ve Hz. İbrahim'in (a.s) orada on gün kaldığı yazılı¬ 
dır. Daha sonra kral ve adamları O'na canlı canlı yanma cezası verdi¬ 
ler. Bu olaya Kur'an'da da değinilmektedir. (Bkz. Enbiya: 51-74, An- 
kebut: 16-24, Saffet: 85-98.) 
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259 Ya da altı üstüne gelmiş, ıpıssız duran bir şehre uğrayan gibisi 
(göremedin mi?)293 Demişti ki: "Allah, burasım ölümünden sonra nasıl 
diriltecekmiş?"294 Bunun üzerine Allah, onu yüz yıl ölü bıraktı, sonra 
onu diriltti. (Ve ona) Demişti ki: "Ne kadar kaldın?" O: "Bir gün veya bir 
günden az kaldım" demişti. (Allah ona:) "Hayır, yüz yıl kaldın, böyley- 
ken yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamış; eşeğine de bir bak; 
(bunu yapmamız) seni insanlara ibret-belgesi kılmamız içindir.293 Ke¬ 
miklere de bir bak nasıl bir araya getiriyoruz, sonra da onlara et giydiri¬ 
yoruz?" demişti. O, kendisine (bunlar) apaçık belli olduktan sonra de¬ 
mişti ki: "(Artık şimdi) Biliyorum ki gerçekten Allah, her şeye güç yeti- 
rendir." 

260 Hani İbrahim: "Rabbim, bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster" de- 
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mişti. (Allah ona:) "İnanmıyor musun?" deyince "Hayır (inandım), an¬ 
cak kalbimin tatmin olması için." demişti.296 Öyleyse, dört kuş tut. Onla¬ 
rı kendine alıştır, sonra onlan (parçalayıp) her bir parçasını bir dağın 
üzerine bırak, sonra da onlan çağır. Sana koşarak gelirler. Bil ki, şüphe¬ 
siz Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir."297 

AÇIKLAMA 
293. “Adamın kim olduğu ve şehrin hangi şehir” olduğu konusun¬ 

da tahminler yürütmek gereksizdir. Çünkü bunu yapmak sadece 
anlamsız değil, aym zamanda imkânsızdır. Bunlar ne Kuranda, ne 
de sahih hadislerde yer almıştır ve biz de başka güvenilir kaynaklara 
sahip değiliz. Bunun yanısıra, bunu öğrenmemiz bu olayın burada 
anlatmak istediği şeyi daha iyi anlamamız konusunda bilgimize bir 
şey de katmayacaktır. Bu olayın zikrediliş amacı şudur: “Allah ken¬ 
disine iman edenleri karanlıklardan nura çıkanr.” Bu da olayın geç¬ 
tiği yerin adı (Kudüs veya başka bir yer) veya olayın kahramanının 
adı -Ezra, Hezekiel veya Nehemya- belirtilmeden ifade edilip açıkça 
ortaya konmuştur. Fakat daha önceki sözlerden O'nun bir peygam¬ 
ber olduğu ortaya çıkmaktadır. 

294. Bu soru, peygamberin tekrar dirilişe inanmadığı veya bu ko¬ 
nuda şüphe duyduğu anlamına gelmez. Bu sadece O nun da diğer 
peygamberler gibi, gerçekliği kendi gözleriyle görmek istediği anla¬ 
mına gelir. 

295. Yüzyıldan beri ölü olan bir kimsenin dirilmesi olayı, o çağda 
yaşayanlar için apaçık bir ayettir. 

2%. Yani, “Tecrübeyle elde edilen kesin bir kanaata sahip olmak 
istiyorum.” 

297. Bazıları yukardaki iki doğaüstü olay için çok garip yorumlar 
yapmışlardır. Fakat bu tür ayrıntılı ve uzak tefsirleri yapmak gerek¬ 
sizdir. Çünkü birinci olaydaki şahsın da belirttiği gibi Allah dilediği 
her şeyi yapmaya kâdirdir. Bunun yanısıra, Allah'ın peygamberle¬ 
riyle olan ilişkisi çok olağanüstü bir yapıdadır. Sıradan bir mümin 
görevlerini yapmak için gerçekliği (reality) kendi gözleriyle görmeye 
ihtiyaç duymayabilir. Fakat bir peygamber, insanları çağıracağı ger¬ 
çeklikleri kendi gözleriyle görmelidir ki görevini yapabilsin. Peygam¬ 
berler tam bir gönül rahatlığı ile, kendilerinden emin bir şekilde: “Si¬ 
zin sadece tahmin yürütebildiğiniz gerçeklikleri, biz gözlerimizle 
gördük. Siz cahilsiniz, fakat biz biliyoruz; siz körsünüz, biz görüyo¬ 
ruz” diyebilmelidirler. Onlara meleklerin insan şeklinde gelip görün¬ 
mesinin nedeni de budur. Onlara göklerin ve yerin işleyiş sistemi. 
Cennet, Cehennem ve öldükten sonra dirilme, apaçık gösterilmiştir. 
Her ne kadar peygamberler, peygamber olarak tayin edilmeden önce 
de bunların tümüne inanıyorlarsa da peygamberliğin özelliği ve Özel 
bir göreve tayin edilmeleri nedeniyle bu gerçeklikleri gözleriyle mü- 
şahade etmeleri gerekiyordu. (Ayrıntılı bilgi için bkz. Hud an: 17, 18, 
19. 34.) 
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261 Mallannı298 Allah yolunda infak edenlerin örneği299 yedi başak 
bitiren, her bir başakta yüz 'tane' bulunan bir tek 'tane'nin örneği gibi¬ 
dir. Allah, dilediğine kat kat arttım. Allah (ihsanı) bol olandır, bilen¬ 
dir.300 

262 Mallannı Allah yolunda infak edenler, sonra infak ettikleri şeyin 
peşinden başa kakmayan ve eziyet vermeyenlerin ecirleri Rabbleri ka¬ 
tindadır, onlar için korku yoktur, onlar mahzun olmayacaklardır.301 

263 Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan 
daha hayırlıdır. Allah hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır, yumuşak davra¬ 
nandır.302 

AÇIKLAMA 
298. 243. ayetle başlayan hitapta müminler, inandıkları büyük ve 

soylu amaç uğruna canlarını ve mallannı feda etmeye teşvik edilmiş¬ 
lerdi. Uğruna bu fedâkarlıklan yaptıklan Allah a olan imanlannı 
güçlendirdikten sonra, buradan itibaren müminlere bu tür fedakâ- 
riıklan yapabilmeleri için gerekli olan tutumun gelişmesi için emir ve 
talimatlar verilmektedir. Muhakkak ki ekonomik görüşleri tama¬ 
men değişmedikçe insanlar ahlâkî bir sebeple mâlî fedakârlıklarda 
bulunamazlar. Servet biriktirmek için yaşayan ve ölen, her şeyi kâr 
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ve zarara göre değerlendiren mateıyalistlerden, yüce bir amaç uğru¬ 
na bir şeyler harcamaları beklenemez. Hatta onlar soylu bir gaye uğ¬ 
runa harcama yapıyor görünseler bile, gerçekte bunun kendilerine, 
kabilelerine veya uluslarına neler kazandıracağını hesaplamakla 
meşguldürler. Bu tip bir kafa yapısıyla Allah yolunda bir adım bile 
ilerlemek imkânsızdır. Allah kelâmını yüceltmek için kişi, dünyevi 
bir kazanç veya kayıp sözkonusu olmaksızın tüm hayatmı, servetini 
ve eneıjisini harcamalıdır. Bu yol. geniş bir görüş açısı, büyük bir ce¬ 
saret, geniş bir kalp ve herşeyin ötesinde Allah rızasını kazanmak 
için samimi bir istek gerektirir. Bundan başka materyalistik ahlâkı 
kaldırıp, yerine manevî değerleri koymak için, sosyal sistemde de 
köklü değişiklikler yapmak gerekir. Bu nedenle buradan itibaren 
281. ayete kadar bu tür ahlâkî davranış kalıplarını geliştirmek için 
gerekli talimatlar yer almaktadır. 

299. İlâhî ilkelere uygun şekilde ve Allah nzası için harcanan her 
şey, kişinin kendi ihtiyaçları veya akrabalarının ihtiyaçları için, ka¬ 
mu yararına veya İslâm’ı tebliğ için, ya da cihad için harcanmış olan 
her şey, Allah yolunda harcanmış demektir. 

300. Allah’m sınırsız kaynaklan olduğu ve O her şeyi bildiği için, 
kişi Allah yolunda harcarken ne kadar samimi ve istekli olursa, Al¬ 
lah'tan göreceği mükâfat da o denli büyük olacaktır. Kişi, bir tohum¬ 
dan yedi sekiz yüz dane üreten Allah'ın, yapılan iyilikleri de yedi yüz 
misli ile mükâfatlandırmaya kâdir olduğuna kesinlikle inanmalı¬ 
dır. 

Bu gerçeği gözler önüne serdikten sonra, bu bağlamda Allah'ın 
kaynaldannın sınırsız olduğunu ve O nun ameleri hakettikleri ölçü¬ 
de mükâfatlandırabileceğini göstermek ve O nun her şeyi bildiğini, 
neyin hangi niyetle harcandığından habersiz olmadığını göstermek 
amacıyla, Allah'ın iki sıfatı özellikle zikredilmiştir. Bu nedenle kişi¬ 
nin hakettiği mükâfatı kaybetmesi sözkonusu değildir. 

301. Onlar için ne hake tikleri mükâfatı kaybetme korkusu vardır, 
ne de onların harcadıkları şeyler için üzülecekleri bir zaman gelecek¬ 
tir. 

302. Bu, iki şeyi ifade eder. Birincisi, Allah kimseye muhtaç olma¬ 
dığı için hiç kimsenin harcamasına da (infak) ihtiyaç duymaz. İkin¬ 
cisi, O, cömert ve geniş yürekli insanlan sever, cimri ve nekes İnsan- 
lan sevmez. Çünkü O Cömert tir, Bağışlayan dır ve Eliaçık olandır. O 
halde hayat için gerekli olan şeyleri insanlara sınır tanımadan veren 
ve onlan hatalarına rağmen tekrar tekrar bağışlayan Allah, nasıl 
olur da, yaptıktan bağışı sürekli hatırlatarak karşılarındaki insanın 
gururunu inciten ve sadece bir zerre vermiş olsa bile bunu başa ka- 
lacı ifadeler kullanan kimseleri sever? 

Hz. Peygamber’in (s.a) bir hadisi de, kıyamet gününde Allah'ın bi¬ 
risine verdiği hediyeyi sürekli başa kakan (ve bu konuda imâli ko¬ 
nuşmalar yapan) kimselerle değil konuşmak, onlara bir kez bile bak¬ 
mayacağım bildirmektedir. 
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264 Ey iman edenler, Allah’a ve ahiret gününe inanmayıp, insanlara 
karşı gösteriş olsun diye malını infak eden gibi minnet ve eziyet ederek 
sadakalarınızı geçersiz kılmayın.303 Böylesinin durumu, üzerinde top¬ 

rak bulunan bir kayanın durumuna benzer; ona sağanak bir yağmur düş¬ 
tü mü, onu çırılçıplak bırakıverir.304 Onlar kazandıklarından hiç bir şeye 
güç yetiremez (elde edemez)ler. Allah, kâfirler topluluğuna hidayet ver¬ 

mez. 303 

265 Yalnızca Allah'ın rızasını istemek ve kendilerinde olanı kökleş- 
tirip-güçlendirmek için mallarını infak edenlerin örneği, yüksekçe bir 
tepede bulunan, sağnak yağmur aldığında ürünlerini iki kat veren bir 

bahçenin örneğine benzer ki ona sağnak yağmur isabet etmese de bir çi- 
sintisi (vardır).306 Allah, yapmakta olduklarınızı görendir. 

266 Hangi biriniz ister ki, altından ırmaklar akan hurmalardan, 
üzümlerden bir bahçesi olsun, içinde kendisinin olan bütün ürünler de 
bulunsun; fakat kendisine ihtiyarlık gelip çatsın, (üstelik) zayıf ve kü¬ 
çük çocukları olsun (böyle durumda iken), ona (bahçesine) ateşli bir ka¬ 

sırga isabet etsin de yanıversin.307 İşte Allah, size ayetleri böyle açıklar, 
umulur ki düşünürsünüz. 

267 Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyi olanından ve sizin için 
yerden bitirdiklerimizden infak edin. Kendinizin göz yummadan ala- 
mıyacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki, şüphesiz 
Allah, hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır, övülmeye layık olandır.308 

AÇIKLAMA 

303. O'nun münafıklığı açıkça onun Allah'a ve ahiret gününe 

inanmadığım göstermektedir. Onun diğer insanlara göstermek için 
harcaması, onun mükâfat istediği ilâhın (Allah değil) insanlar oldu¬ 
ğunu göstermektedir. Bir münafık Allah tan hiçbir mükâfat bekle¬ 

mez ve bir gün bütün amellerini değerlendirip ceza veya mükâfatla 

karşılaşacağına da inanmaz. 
304. Bu misalde yağmur, cömertlik ve harcamaktır (infak). Yağmu¬ 

run düştüğü sert ve çıplak kaya ise bu harcamada güdülen kötü ni¬ 

yettir. 
ince toprak tabaka ise kötü niyeti saklayan ve harcamayı iyi gös¬ 

teren sözde fazilettir.Her ne kadar yağmur yağarak bitkileri büyütü¬ 
yorsa da. eğer üzerinde ince bir toprak tabakası olan bir kayaya dü¬ 
şerse, üstündeki toprağı akıtıp kayayı çırılçıplak bırakarak, gerçek¬ 

te, o kayaya zararlı olur. Aynı şekilde cömertlik ve eliaçıklık, fazileti 
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geliştiren bir güç olmasına rağmen iyi niyetle yapılmadığı zaman fa¬ 
zileti geliştirmez. Bu şartlar olmaksızın infak edilen servet, aynen, 
üzeri ince bir toprak tabakası ile kaplı çıplak kayaya düşen yağmur 
gibi boşa gitmiş olur. 

305. Burada kâfir “nankör, şükretmeyen” anlamında kullanılmış¬ 
tır. Allah tarafından verilen serveti; O nun yolunda ve O nun hoşnut¬ 
luğunu kazanmak için harcamayan, fakat insanların takdirini ka¬ 
zanmak için harcayan kimse nankör bir zavalıdır. Çünkü Allah'ın 
nimet ve lütfunu unutmaktadır. Bu husus bir malı Allah yolunda 
harcayan, fakat aynı zamanda verdiği kişiye kötülük yapan kimse 
için de geçerlidir. Böyle bir kimse O'nun rızasını istemedikçe, Allah 
da ona kendi rızasına götüren yolu göstermez. 

306. Sağnak yağmur, en iyi niyetlerle ve samimiyetle yapılan in- 
faktır. Yağmur çisintisi ise samimi olmasına rağmen, birincisinde ol¬ 
duğu gibi duygu derinliğine ve yoğunluğuna sahip olmayan intak¬ 
tır. 

307. Yani, “Siz çok ihtiyaç duyduğunuz ve tekrar kazanma şansına 
sahip olmadığınız yaşlılık günlerinizde, bütün hayatınız boyunca 
kazandıklarınızın bir anda yok olmasından hoşlanmazsınız, öldük¬ 
ten sonra dirileceğiniz güne hiç hazırlıksız giderseniz, orada da aynı 
hoşnutsuzluk ve üzüntüyle karşılaşacaksınız. O zaman birdenbire 
misâldeki yaşlı adam gibi tüm kazandıklarınızın geride, dünyada 
kaldığım ve misâldeki adamın harap olan bahçesi gibi size hiçbir fay¬ 
dası olmayacağını anlarsınız. Bunun yanısıra kendinizi misâldeki 
yaşlı adam kadar çeresiz hissedeceksiniz. Çünkü ahiret'te artık ahi- 
ret için bir şeyler kazanma ümidiniz kalmayacaktır. Eğer bu dünya¬ 
da emrolunduğu gibi infak etmezseniz ve tüm hayatınızı ve enerjinizi 
bu dünya için harcarsanız, öldüğünüzde, misâldeki yaşlı adamın 
çaresiz durumu ile karşılaşırsınız. O, tek bahçesini, bütün hayatı 
boyunca kazandığı şeyi kaybetmiştir. Kendisinin yeni bir bahçe ye¬ 
tiştirmeye gücünün yetmeyeceği, çocuklarının da küçük ve zayıf ol¬ 
duğu için bir şey yapamayacakları bir anda, tüm dayanağını kaybet¬ 
miştir." 

308. Hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç olmayan Allah, insanlara 
kendisi için değil fakat insanların kendi iyilikleri için, Allah yolunda 
infak etmeyi emreder. O bütün yüce sıfatlara ve üstün niteliklere sa¬ 
hip olduğu için, alçak bir kişiliğe sahip olanlardan hoşlanmaz. O, öy¬ 
lesine cömerttir ki yaratıklarına sürekli lütuflarda bulunmaktadır. 
Bu nedenle Allah değersiz şeyleri infak eden cimri insanlardan hoş¬ 
lanmaz. 
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268 Şeytan, sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin-hayasızlığı emre¬ 
diyor. Allah ise, size kendisinden bağışlama ve bol ihsan (fazl) vadedi- 
yor. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir. 

269 Kime dilerse hikmeti ona verir; şüphesiz kendisine hikmet veri¬ 
lene büyük bir hayır da verilmiştir.309 Temiz akıl sahiplerinden başkası 
öğüt alıp-düşünmez. 

AÇIKLAMA 

309. 'Hikmet", neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırmaya yara¬ 
yan bilgi anlamında kullanılır. O halde hikmet sahibi bir kimse şey¬ 
tanın dar yollarını değil, Allah’ın geniş yolunu takip eder. Şeytanın 
cimri takipçilerine göre ise akıllılık, servetleri ile övünmek, her za¬ 
man daha fazla kazanmaya çalışmaktır. Bunun aksine kendilerine 
gerçek hikmet verilenler bu tür davranışı akılsızlık olarak kabul 
ederler. Onlara göre hikmet, kendi gerekli ihtiyaçlarını karşıladık¬ 
tan sonra servetini cömert bir şekilde iyi amellere sarfetmektir. Bi¬ 
rinci grubun bu dünyada daha zengin ve rahat bir hayat yaşaması 
mümkündür; fakat bu dünya hayatı yaşanılacak hayatın tümü de¬ 
ğildir. Bu dünya hayatı, ölümden sonra da devam edecek hayatın sa¬ 
dece küçük bir parçasıdır. O halde bu dünya hayatının kısa zevkleri 
için ebedi hayatım feda eden kimse çok akılsızca davranmaktadır. 
Akıllı olan ise, bu dünyada hayatından en iyi şekilde yararlanan ve 
bu dünyada az bir servete sahip olsa da ahiret'teki ebedî hayat için 
kendisini hazırlayan kimsedir. 
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tiz 

270 Nafakadan her ne infak eder veya adaktan her ne adarsanız, mu¬ 

hakkak Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur.310 
271 Sadakalan açıkta verirseniz o ne iyi; fakat gizleyip de fakirlere 

verirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.311 O, günahlarınızdan bir kısmı- 

nı bağışlar.312 Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. 

272 Onların hidayete ermesi, senin üzerinde (kesin bir yükümlülük) 
değildir. Ancak Allah, dilediğini hidayete erdirir. Hayır olarak her ne in¬ 
fak ederseniz, kendiniz içidir. Zaten siz, ancak Allah'ın hoşnutluğunu is¬ 
temekten başka (bir amaçla) infak etmezsiniz. Hayırdan her ne infak 
ederseniz -haksızlığa (zulme) uğratılmaksızın- size eksiksizce ödene¬ 
cektir.313 
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AÇIKLAMA 

310. Allah herkesin niyetini ve yaptıklarını çok iyi bilir. Kişinin Al¬ 

lah yolunda mı yoksa şeytanî bir yolda mı harcadığını, Allah a mı bir 

şeyler adadığım yoksa başka kimselere mi adadadığım bilir. Bu ne¬ 

denle Allah yolunda harcayanlar mutlaka mükâfatlarım O ndan ala¬ 

caklardır. Kötülük yapanlar ve şeytanın yolunda harcayanlar kendi¬ 
lerini O'nun azabından koruyacak bir yardımcı bulamayacaklar¬ 

dır. 

Nezir (adak), bir kimse tarafından bir isteği gerçekleştiği takdirde 

Allah'a, bir peygambere, bir aziz veya puta bir şey yapmayı vaadet- 

mesidir ve dinî bakımdan bağlayıcıdır. Eğer kişinin gerçekleşmesini 

istediği şey helâl ise ve adak da Allah'a yapılmışsa, yerine getirilmeli¬ 

dir. Çünkü bu, Allah yolunda yapılmış bir nezirdir. Fakat eğer istek 

haram bir şeyse veya adak Allah'tan başkasına yapılmışsa, bu adak¬ 

ta bulunmak günahtır ve adağın yerine getirilmesi cezayı gerekti¬ 

rir. 

311. Zekâtı açıktan, diğer infaklan (sadaka) ise gizli vermek en iyi¬ 

sidir. Aynı prensip diğer ibadetler için de geçerlidir. Farz ibadetleri 

açıktan, nafile ibadetleri ise gizli yapmak daha iyidir. 

312. Eğer kişi iyi amelleri gizlice işlerse, bu o kişinin karakterinin 

şekillenmesine yardımcı olur. Bunun sonucu kişi, hikmet ve sami¬ 

miyeti gözönünde bulundurarak küçük günahları affeden Allah’ın, 

gözde ve seçkin bir kulu olur. 

313. Bu ayette müslümanlar arasında var olan bir yanlış anlama 

ortadan kaldırılmaktadır. İlk önceleri müslümanlar gayri müslim 

akrabalarına veya diğer gayri müslimlere malî yardımda bulunma 

konusunda tereddüt etmişlerdir. Onlar sadece müslümanlara yapı¬ 

lan yardımların Allah yolunda olduğunu sanıyorlardı. Burada mü¬ 

minlere, kâfirleri hidayete ulaştırmakla sorumlu olmadıkları bildi¬ 

rilmektedir. Onlann sorumluluğu Hakk'ı tebliğ etmekle sona erer. 

Kâfirlerin bunu algılayıp algılayamaması artık Allah'a kalmıştır. Bu 

nedenle müslümanlar, sadece hidayeti kabul etmedikleri için gayri 

müslimlerin isteklerini yerine getirmekte tereddüt etmemelidirler. 

Eğer müminler Allah'ı razı etmek için bir kimsenin ihtiyacım giderir¬ 

lerse, Allah onlara mutlaka onlann mükâfatlannı verecektir. 
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273 (Sadakalar) Kendilerini Allah yolunda adayan fakirler içindir ki, 

onlar, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. İffetlerinden dolayı ca¬ 
hil olan (kişi,) onlan zengin sanır. (Ama) Sen onlan yüzlerinden tanırsın. 
Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Hayırdan her ne infak ederse- 
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niz, şüphesiz Allah onu bilir.314 
274 Onlar ki, mallarım gece, gündüz; gizli ve açık infak ederler. Artık 

bunların ecirleri Rableri katindadır, onlar için korku yoktur, onlar mah¬ 
zun olmayacaklardır. 

275 Faiz (riba) yiyenler,315 ancak kendisini şeytan çarpmış olanın kal¬ 
kışı gibi, çarpılmış olmaktan başka (bir tarzda) kalkmazlar.316 Bu, onla¬ 
rın: "Alım-satım da ancak faiz gibidir"317 demelerinden dolayıdır. Oysa 
Allah, alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır.318 Kime Rabbinden bir 
öğüt gelir de (faize) bir son verirse, artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a 
aittir.319 Kim de (faize) geri dönerse, artık onlar ateşin halkıdır, orada on¬ 
lar sürekli kalacaklardır. 

276 Allah, faizi yok eder de, sadakaları arttırır. 320 Allah, günahkâr 
olan kâfirlerin hiç birini sevmez.321 

AÇIKLAMA 

314. Bu ayette Allah, müslümanlara, kendilerini tamamen Islâm 

hizmetine adamış, bu nedenle de hayatlarını kazanamayan kimsele¬ 

re yardım etmelerini emretmektedir. Hz. Peygamber (s.a.) dönemin¬ 

de Ashab-ı Suffa denilen sahabe grubu bu tür bir topluluktu. Onlar 

her an Hz. Peygamberin (s.a.) hizmetindeydiîer. Hz. Peygamber (s.a.) 

de onlara Islâm'ı öğretiyor ve İslâm'a hizmet için onlan eğitiyordu. 

Ashabı Suffa öğrendiklerini başkalarına aktarıyor ve Hz. Peygam- 

ber'in (s.a.) emriyle çeşitli görevlere ve seferlere gidiyorlardı. Böyle ki¬ 

şilerin özellikle yardıma muhtaç oldukları açıktır; çünkü bunlar, 

tüm zamanlarını İslâm'a hizmetle geçirmektedirler ve maişetlerini 

kazanmaya ayıracakları vakitleri yoktur. 

315. Arapça "riba" kelimesinin sözlük anlamı “bir şeyi arttırmak” 

veya “bir şeye eklemek”tir. Teknik olarak ise, borç verenin, borçlu¬ 

dan verdiği para üzerinden belli bir yüzde alması, yani faizdir. 

Kur'an'm vahyedildiği dönemde faiz çok çeşitli şekillerde almıyordu. 

Örneğin, bir kimse bir mal aldığında ödeme için belli bir vade belirle¬ 

niyor ve borçlu borcunu belirlenen tarihte ödeyemezse, ona belli bir 

zaman daha tanınıyor, fakat ödenecek meblağa biraz daha ekleni¬ 

yordu. Veya borçlanan kişi, borç aldığı miktardan fazlasını ödemek 

zorunda kalıyordu. Veya belli bir vade için bir faiz oranı belirleniyor, 

eğer borçlu belirlenen zaman içinde ödemede bulunmazsa faiz oram 

artınlıyordu. 
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316. Kur an faizle borç vereni deli bir adama benzetir. Deli adam 

nasıl dengesizliği nedeniyle hâkimiyetini kaybederse, aynı şekilde 

borç veren kişi de para verirken o denli dengesini kaybeder ki, şuu¬ 

runu yitirir. Onun akılsızlığı o denli büyüktür ki, benciliğinin ve aç¬ 

gözlülüğünün nasıl insan sevgisine, insan kardeşliğine ve dostluğu¬ 

na kökten bir darbe vurduğunu ve insanlığın genel maslahatına za¬ 

rar verdiğini farketmez. Birçok şeyi feda ederek zengin olduğunun 

farkına varamaz. İşte o da, bu dünyada sanki deli bir adam gibi dav¬ 

ranır. Ahiret’te de aynı bu dünyadaki gibi deli olarak dirilecektir. 

Çünkü herkes hangi konumda ölmüşse ahiret te o konumda diri¬ 

lir. 

317. Onlar görüşlerini yanlış bir teori üzerine dayandırdıklan için 

kâr ile faiz arasındaki farkı göremezler. Onların iddiası şudur Tica¬ 

rette sermayeden kâr etmek helâl olduğuna göre, borca yatırılan pa¬ 

radan faiz almak neden haram olsun? Sadece Arap müşrikleri değil, 

günümüzün bankaları, finans kuruluşları da faiz hakkında bu tür 

düşüncelere sahiptirler. Borç veren bir kimse o parayı borç vermeyip 

bir yere yatırsa kâr eder, borç alan kişi de bir yere yatırım yapıp kâı 

ettiğine göre, borç veren kişi diğerinin kânnın bir kısmını neden al- 

masın.diye fikir yürütürler. Fakat onlar dünyada risksiz ve belli bir 

oranda sabitleştirilmiş kâr getiren hiçbir iş olmadığını unutmakta¬ 

dırlar. Ticarette, endüstride, tarımda ve her tür girişimde, hem ser¬ 

maye, hem de işgücü kullanılmalıdır. Aynı zamanda müteşebbis sa¬ 

bit bir kâr oranı beklememeli ve belli bir riski göze almalıdır. Şimdi, 

aldığı borçla yatırımda bulunup üretimde bulunan borçluyu bir ta¬ 

rafa bırakalım ve aldığı borcu tüketimde kullanan kişinin faiz ödeme 

durumunu ele alalım. Parasını kârlı bir işte kullanılmak üzere belli 

bir faiz oranıyla borç veren kimse ile başka tür yatırım ve girişimlerle 

meşgul olan kimseyi karşılaştıralım. Herhangi bir girişimde bulu¬ 

nan kişi veya kişiler tüm zaman, işgücü, kafa ve sermayelerini kulla¬ 

nırlar ve işlerinin başarılı olabilmesi için ellerinden geleni yaparlar. 

Fakat yine de sabit bir kâr oranının garantilemiş değillerdir ve birçok 

riskle karşı karşıyadırlar. Tam tersine.sadece sermayesini veren 

kredici ise, üzerine hiçbir risk almaksızın sabit bir kâr oranını ga¬ 

rantilemiştir. Hangi mantıkla, hangi adalet ve ekonomi düşüncesine 

göre onun sabit bir kâr oranını garantilemesi doğrudur? Bir kimse, 

bir fabrikaya, yirmi yıl içinde hangi fiyat oyunlarının olacağını hesa¬ 

ba katmaksızın, nasıl yirmi yıllık sabit bir faiz oranıyla borç verebi- 
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lir? Bütün ülke riskle karşı karşıya bulunduğu, zarar yaptığı ve fe¬ 

dakârlıklar yapmak zorunda kaldığı halde, savaş borçlarına karşı 

bir yüzyıl boyunca faiz ödenmesini haklı gösterecek bir sebep var mı¬ 

dır? 
318. Farklı ekonomik ve ahlâkî sonuçlar doğuran faiz ve kâr ara¬ 

sındaki en önemli ayrılıklar şunlardır: 
1) Alıcı ile satıcı arasındaki kâr anlaşması eşit şartlarda olmakta¬ 

dır. Alıcı ihtiyaç duyduğu maddeyi satın alır ve satıcı da bu maddeyi 
alıcıya sağlarken kullandığ zaman, işgücü gibi harcamaları için kâr 

alır. Bunun aksine faizde, borçlu, zayıf konumu nedeniyle krediyi 

verenle eşit şartla anlaşma yapamaz. Borç veren kişi ise, kân olarak 

belirlediği miktar kadar sabit oranda bir faiz alır. Eğer borçlu aldığı 

parayı kişisel ihtiyaçlan için kullanırsa, elbette zaman faktörü hiç¬ 

bir kâr getirmez. Eğer borçlu aldığı parayı ticaret, endüstri, tarım gi¬ 

bi sektörlere yatınrsa o zaman eşit oranda kâr ve zarar şansı vardır. 

O halde faizle borç vermek bir tarafa sabit ve garantili bir kâr getirir¬ 

ken öte tarafa zarar veya bir tarafa kesin ve garantili bir kâr, öte tara¬ 

fa ise belirsiz ve kesin olmayan bir kâr getirebilir. 

2) Tüccar yüksek de olsa bir kez kâr talebinde bulunur, fakat kre¬ 

di veren, tekrar tekrar ve zamanla oranı artan bir faiz ister. Borçlu¬ 

nun borç aldığı para üzerinden kazandığı kâr kendi içinde sınırlıdır, 

fakat, borç verenin parası üzerinden istediği faizin sının yoktur. 

Borç veren kişi bazen borçlunun tüm kânnı alabilir, hatta tüm kişi¬ 

sel mallarına el koyabilir ve yine de borçlu borcunu ödeyemeyebi- 

lir. 
3) Bir madde el değiştirdiğinde veya fiyatı değiştiğinde ticarette 

alışveriş sona erer. Bundan sonra alıcıdan satıcıya bir şeyler ödeme¬ 

si istenemez. Mobilya, ev veya toprak kiralarına gelince, borç verilen 

şeyin aslı harcanıp tüketilmez, fakat kararlaş tınlan zaman sonunda 

sahibine geri verilir. Fakat alınan borç para olduğunda, borçlu önce 

bu sermayeyi tüketir, sonra da alacaklıya üzerine bir miktar faiz kat¬ 

layarak öder. Yani borçlu için iki risk vardır; borçlu hem borç aldığı 

ana parayı üretmeli, hem de faizi karşılayacak parayı kazanmalı¬ 

dır. 
4) Ticaret, endüstri ve tanm gibi ekonomik sektörleriyle uğraşan 

kimseler zaman, işgücü ve beyin gücü harcayarak kâr elde ederler. 

Fakat borç veren kimse, hiçbir riske aülmaksızın ve işgücü de harca- 

maksızın, ihtiyacı dışındaki parayı borç vererek borçlunun kânnın 
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en büyük hissedarı olur. O. yapılan işteki kâr oranına, gerçekten, 

kâr olup olmadığına, belki de zarar olduğuna bakmaksızın, sadece 

kendisine verilen sabit garantili faiz nisbetinde işe ortaktır. 

Yukarıda anlatılanlardan, ekonomik yönden de, ticaretin top¬ 

lumda yapıcı bir etkisinin, faizin ise yıkıcı bir etkisinin olduğu açığa 

çıkmaktadır. Ahlâkî yönden ise faizin bencillik, katı kalplilik, paraya 

tapma gibi kötü özelliklere yol açtığı ve insanlar arasında sevgi ve 

yardımlaşma ruhunu öldürdüğü bilinmektedir. O halde faiz, toplum 
için hem ekonomik, hem ahlâkî yönden zararlıdır. Kişinin ihtiyacı ol¬ 

mayan parayı ne yapacağı sorusuna gelince, bu para aynı zamanda 

hem kâr, hem zarara aynı olmak şartıyla ticarete, endüstriye vs. ya¬ 

tırılabilir. 

319. Bu izin sadece, faizi haram kılan ayet nazil olmadan önce alı¬ 

nan faizin kanunî yönü ile ilgilidir ve o faizden kazanılan gelirin de 

helâl olduğu anlamına gelmez. Bu ayetten bu meselenin Allah'a ha¬ 

vale edileceği ve bunun Allah tarafından bağışlanmamış olduğu an¬ 

laşılmaktadır. Sonu gelmez tartışma ve istekleri engellemek bakı¬ 

mından borçlanılan faizin geri ödenmesi için kanunî bir istekte bu¬ 

lunulmaması bildirilmektedir. Fakat ahlâkî yönden faiz pisliktir ve 

onu alan kimse kendisini temizlemek için elinden geleni yapmalıdır. 

Eğer şeytana uyup almışsa, aldığı faizi kendisine harcamamak ve fa¬ 

iz aldığı kimseleri araştırıp onlara aldıklarını geri ödemeye çalışmalı¬ 

dır. Faiz aldığı kimseleri bulamadığı takdirde bu haram ve pis kazan¬ 

cı sosyal refah için harcamalıdır. Kıyamet gününde, kişi hakkında 

kesin hüküm verecek olan Allah'ın azabından korunmanın tek çıkar 

yolu budur. Bu haram serveti kullanmaya devam eden kimse ise, 

geçmişte verdiği borçlar nedeniyle bile cezalandırılacaktır. 

320. Bu sosyal, ekonomik, ahlâkî ve ruhsal yönlerden doğrudur. 

Görünüşte faizin zenginleştirip, infakın fakirleştirmesine rağmen, 

gerçekte bunun tersi olur. Faiz, tabiatı itibariyle sosyal, ekonomik, 

ahlâkî ve ruhsal gelişmeye engeldir ve infak (faizsiz borç vermeyi de 

içerir) tüm bunların gelişmesini sağlar. 

Faize ahlâkî ve ruhsal yönlerden bakacak olursak, onun açgözlü¬ 

lük, bencillik, cimrilik, haset, katı kalplilik gibi özelliklere dayandığı¬ 

nı ve borç veren kişide bu özellikleri beslediğini görürüz. Diğer taraf¬ 

tan infak, cömertlik, tokgözlülük, yumuşak kalplilik ve sevgi üzerine 

kurulmuştur ve bu yüce niteliklerin gelişmesine yardımcı olur. Hiç 

kimse bu özelliklerin bir önceki özelliklerinden daha iyi olduğu ger- 
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çeğini yalanlayabilir mi? 

Toplumsal yönden bakıldığında birazcık düşünme bile inşam, 
eğer toplumdaki bireyler karşılıklı ilişkilerini bencillik üzerine ku¬ 
rarlarsa ve bireylerarası yardımlaşma ancak şahsî çıkar karşılığında 

olursa, o toplumun kuvvetli, dayanıklı ve dengeli bir toplum olama¬ 
yacağı sonucuna götürür. Eğer zenginler fakirlerin sadece sömürül¬ 
mek için varolduğuna inanıyorlarsa, bu durumda bir çıkar çatışma¬ 

sı meydana gelecek ve toplumda ayrılıklar ortaya çıkacaktır. Eğer di¬ 
ğer şartlar da bunlan desteklerse bu durum bir sınıf çatışmasına ne¬ 
den olacaktır. Diğer taraftan, eğer toplumun bireyleri karşılıklı iliş¬ 
kilerini sempati üzerine kurarlar ve birbirlerine cömertçe davranır¬ 
larsa, toplum güçlenecektir. Eğer her birey ihtiyacı olan diğer bireye 
yardım ederse ve “varlıklı”lar “varlıksızlara sempati ile veya en azın¬ 
dan adaletle davranırlarsa, o toplumda karşılıklı sevgi ve saygı geli¬ 
şecek ve toplum güçlü, dengeli bir toplum olacaktır. Tabii ki toplum¬ 
daki gelişme bu karşılıklı işbirliği ve sevgi ile de desteklenecektir. 

Şimdi de faizi ekonomik yönden ele adalım. Borçlar iki çeşittir: Tü¬ 
ketim borçlan, ihtiyacı olan kimseler tarafından kişisel gereksinim¬ 
lerini karşılamak amacıyla alınır. Ekonomik borç ise işadamları ta¬ 
rafından ticaret, endüstri,tanm ve benzeri sektörlere yatırılmak 
üzere alınır. Birinci tür borçta faizin kötü sonuçlar doğurduğu her¬ 
kes tarafından bilinmektedir. Her ülkede bankerler ve kredi veren 
kimseler işçilerin, köylülerin ve genelde fakir kesimin kanını em¬ 
mekte ve onların durumlarının daha da kötüye gitmesine neden ol¬ 
maktadırlar. Faiz talepleri bu insanların borçlarını ödemesini he¬ 
men hemen imkânsız kılar ve onları bu işten kurtulmak için sürekli 
borç almaya iter. Anaparanın birkaç katı kadar faiz ödeseler bile 
anapara ödenmeden kalır. Borçlunun gelirinin büyük bir bölümü 
alacaklı tarafından alınır ve fakir borçlu yakasının iki ucunu bir ara¬ 
ya getiremez. Doğal olarak bu, işçilerin işlerine olan ilgilerinin azal¬ 
masına neden olur. İşlerin meyvesi başkaları tarafından alınınca, 
onlar da kendilerini tüm kalpleriyle işlerine veremezler. Bundan 
başka, üzüntü, tedirginlik, yetersiz beslenme sağlıklarım bozdu¬ 
ğundan. parasızlık nedeniyle gerekli ilaçlan bile alamazlar. O halde 
faizle borç verme çoğunluğun kanının emilmesi pahasına küçük bir 
grubun palazlanıp gelişmesine ve toplumda genel bir bozulmaya ne¬ 
den olur. Bu yolla ortaya çıkan randıman düşüklüğü millî üretimin 
kalite ve standardını düşürür. Sonunda kan emiciler de kendi açgöz- 
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lülüklerinin ve zulümlerinin kurbanı olurlar. Ezilen ve sömürülen 
insanların bastırılmış kızgınlıkları, borç verenlerin acımasızlığı ile 
su yüzüne çıktığında kanlı bir devrime dönüşür ve sömürenlerin 
tüm şeref ve kötü yoldan kazanılmış servetlerini yerle bir eder. 

Ekonomik borçlarda sabit bir faiz oranının uygulanmasının do¬ 
ğurduğu birçok kötü sonuçtan üçü şunlardır: 

1) Piyasa oranına eşit veya ondan daha yüksek faiz ödemeyen pro¬ 
jeler, toplum için gerekli ve faydalı olsa da sermaye elde edemez. Kul¬ 
lanılması mümkün olan tüm para, ulusal yönden ne denli zararlı ol¬ 
sa da, piyasa oranına eşit veya daha yüksek faiz verebilen ticari ve 
endüstriyel sektörlere akar. 

2) Ticari, endüstriyel veya tarımla ilgili her şartta yüzde beş, altı 
veya daha fazla kâr oram garanti edebilen hiçbir iş yoktur. Böyle bir 
garantinin olmayışı bir yana, hiçbir işte zarara karşı garanti yoktur. 
O halde sermayenin sabit faiz oranı ile borç alan hiçbir iş, riske ve za¬ 
rara karşı garanti altında değildir. 

_3) Borç veren kimse işin kârına ve zararına doğrudan ortak olma¬ 
dığı ve sadece sabit bir faiz oranını gözönünde bulunduğu için, yapı¬ 
lan işin sosyal refahla olan ilişkisine dikkat etmez. Onun ilgilendiği 
tek şey kendi çıkandır; bu nedenle piyasada ne zaman bir kriz görse 
parasım hemen piyasadan çeker. Bu şekilde bencilliği nedeniyle pa¬ 
nik yaratmış, piyasada kriz yolu açmış ve varolan krizi ise felâkete 
dönüştürmeye yardım etmiş olur. 

Yukarıda anılan faizin üç kötü sonucu o denli açıktır ki, ekonomi¬ 
nin alfabesinden haberdar olan herkes bunu bilir. Hiç kimse Allah 
tarafından konan tabiî kanunun, yani faizin millî serveti azalttığı 
gerçeğini inkâr edemez. 

Şimdi de infakı (sadaka) ekonomik yönden ele alalım. Eğer bir 
toplumun zenginleri paralarım serbestçe kendilerinin ve bakmakla 
yükümlü oldukları kimselerin ihtiyaçlarını karşılamak için harca- 
salar ve servetlerinin bir bölümünü ihtiyacı olan kimselere dağıtsa- 
lar, faizsiz borç olarak işadamlarına verseler veya bir işe ortak olsa¬ 
lar ya da sosyal hizmetler için hükümete faizsiz borç verseler, o za¬ 
man elbette ticaret, endüstri ve tanm gelişecektir. Millî servet arta¬ 
caktır. O halde faizin bir ulusun gelişmesini engellediği ve infakm 
gelişmeye yardım ettiği apaçık ortadadır. 

321. Borç veren (Tefeci) şüphesiz narkör bir zavalıdır. Kendisine 
servet veren Allah'a karşı şükreden bir kul olarak, en azından O nun 
kullarına faizsiz borç vermelidir. Eğer, bunun tersine Allah'ın nime¬ 
tini. kendisinden fakir olan diğer kullan sömürmekte kullanırsa, o 
zaman sadece nankör olmaz, aynı zamanda kötü kalpli ve zalim de 
olur. 
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277 Şüphesiz iman edip güzel amellerde bulunanlar, dosdoğru na¬ 

mazı kılanlar ve zekâtı verenler; onların ecirleri Rablerinin katindadır. 

Onlara korku yoktur, onlar mahzun olmayacaklardır.322 

278 Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sakımn ve eğer ininmışsanız, 

faizden artakalanı bırakın. 

279 Şayet böyle yapmazsanız, Allah'a ve Rasulüne karşı savaş-açtığı- 

mzı bilin.323 Eğer tevbe ederseniz, artık sermayeleriniz sîzindir. (Böylc- 

ce) Ne zulmetmiş olursunuz, ne de zulme uğratılmış olursunuz. 

280 Eğer (borçlu) zorluk içindeyse, ona elverişli bir zamana kadar sü¬ 

re (verin). (Borcu) Sadaka olarak bağışlamanız ise, sizin için daha hayırlı¬ 

dır; eğer bilirseniz.324 

AÇIKLAMA 

322. Bu bölümde Allah karşılaştırma için iki karakter sunmakta- 
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dır. Birisi servet düşkünü, gece gündüz Allah'a ve yarattıklarına al- 
dırmaksızın servet biriktirmekle uğraşan tefecidir. Diğeri ise Allah'a 
ibadet eden, Allah'ın yarattıklarının haklarını gözeten, serveti ka¬ 
zandıktan sonra kendisi, başkaları için ve iyi ameller uğrunda har¬ 
cayan cömert kimsedir. Allah birinci tür kimselerden hoşlanmaz; 
çünkü onlar, iyi ve dengeli bir toplum kuramazlar. Aksine onlar bu 
dünyada hem kendilerini, hem de başkalarım rezil ederler, Ahiret'te 
onlara acıklı bir azap vardır. Bunun aksine Allah ikinci tür kimseler¬ 
den razı olur, çünkü bu kimseler iyi ve dengeli bir toplum kurup, ger¬ 
çek başarıya ulaşabilirler. Onlar bu dünyada huzur içindedirler ve 
Ahiret'te de bütün Cennet nimetleri onlann olacaktır. 

323. Bu ayet Mekke'nin fethinden sonra nazil olmuştur; fakat faiz¬ 
le ilgili olduğu için bu araya sokulmuştur. Bu ayet inmeden önce de, 
haram olmamasına rağmen faiz müslümanlar tarafından nefretle 
karşılanıyordu. Fakat bu ayet indikten sonra faizle borç verme İslâm 
devletinde yaptırım gerektiren bir suç oldu. Arabistan'da ticaret ya¬ 
pan kabileler faiz konusunda uyarıldılar. Eğer faizden vazgeçmez¬ 
lerse onlara karşı savaş açılacaktı. Necran Hıristiyanlanna İslâm 
devleti içinde özerklik verildiğinde, anlaşmada eğer faizle ticarete de¬ 
vam edilirse anlaşmanın sona ereceği ve iki ülke arasında savaş çı¬ 
kacağı konusu açıkça belirlendi. 

Bu ayetin son bölümünden İbn Abbas, Haşan Basri, lbnî Sîrin ve 
Rebi bin Enes İslam Devle tinde faiz alanın yaptığı şeyden tövbe et¬ 
mesi için uyarılması, eğer uyarıldığı halde vazgeçmezse ölüm cezası¬ 
na çarptırılması gerektiği sonucunu çıkarmışlardır. Fakat diğer fa- 
kihler faiz alan kişinin bu işten vazgeçinceye dek hapsedilmesi ge¬ 
rektiği görüşündedirler. 

324. Bu ayet, İslâm mahkemelerine, borçlu çok zor durumda kal¬ 
dığında alacaklıya süre tanımasını emretme ve bu emri uygulama 
yetkisi verir. Belirli bazı durumlarda mahkeme borcun bir kısmını 
veya tümünü silme hakkına sahiptir. Bir hadise göre Hz. Peygam¬ 
bere (s.a.) çok borcu olan ve iflas eden bir adamdan bahsedildi. Hz. 
Peygamber (s.a.) bunu duyunca etrafındakilerden bu adama yardım 
etmelerini istedi. Fakat etrafmdakilerin yardımlarına rağmen ada¬ 
mın borcu ödenemedi. İslâm Hukukçularına göre, borçlu kimsenin 
evi, mutfak eşyaları, şahsî giyim eşyalan ve geçimini kendileriyle ka¬ 
zandığı meslekî araç ve gereçleri hiçbir surette haciz edilemez. 

Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.) alacaklıları çağırdı ve onlara 
toplanan parayla yetinmeleri gerektiğini söyledi. 



224 TEFHİMU'L KURAN 2 / Bakara Suresi 

§ 



Cüz: 3 TEFHİMU'L KURAN 225 

281 Allah'a döneceğiniz günden korkun-sakımn. Sonra herkese ka¬ 
zandığı eksiksizce ödenecek ve onlara haksızlık yapılmayacaktır. 

282 Ey iman edenler, belirli bir süre için borçlandığınız zaman325 onu 
yazınız.326 Aranızdan bir kâtip doğru olarak yazsın, kâtip Allah'ın ken¬ 
disine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın, yazsın. Üzerinde hak olan 
(borçlu) da yazdırsın ve Rabbi olan Allah'tan korkup-sakınsın, ondan 
hiç bir şeyi eksiltmesin. Eğer üzerinde hak olan (borçlu), düşük akıllı ya 
da za'f sahibi veya kendisi yazmaya güç yetirmeyecekse, velisi dosdoğru 
yazdırsın. Erkeklerinizden327 de iki şahid tutun; eğer iki erkek yoksa, şa- 
hidlerden nza göstereceğiniz328 bir erkek ve biri unuttuğunda öbürü ona 
hatırlatacak iki kadın (da olur). Şahidler çağırıldıkları zaman kaçınma¬ 
sınlar. Onu (borcu) az olsun, çok olsun, süresiyle birlikte yazmaya üşen¬ 
meyin. Bu, Allah katında en adil, şahitlik için en sağlam, şüphelenmeme¬ 
niz için de en yakın olandır. Ancak aranızda devredip durduğunuz ve pe¬ 
şin olarak yaptığınız ticaret başka, bunu yazmamanızda sizin için bir sa¬ 
kınca yoktur.329 Alış-veriş ettiğinizde de şahid tutun. Yazana da, şahide 
de zarar verilmesin.330 (Aksini) Yaparsanız, o, kendiniz için (bir zulüm 
ve günah) fısktır. Allah'tan korkup-sakınm. Allah size öğretiyor. Allah 
her şeyi bilendir. 

283 Eğer yolculukta iseniz ve kâtip de bulamazsanız, bu durumda alı¬ 
nan rehin (yeter).331 Şu durumda eğer birbirinize güveniyorsanız, ken¬ 
disine güven duyulan, Rabbi olan Allah'tan korkup-sakınsın da emane¬ 
tini ödesin. Şahidliği gizlemeyin.332 Kim onu gizlerse, artık şüphesiz, 
onun kalbi günahkârdır. Allah, yapmakta olduklarınızı bilendir. 
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AÇIKLAMA 

325. Buradan, borcun ne zaman ödeneceğinin belirlenmesi gerek 
tiği sonucu çıkarılmıştır. 

326. Bu ayet çok rastlanan bir duruma karşı uyan niteliğindedir; 
arkadaşlar ve akrabalar borç anlaşmalannı resmi yazı haline sok¬ 
mazlar. Çünkü bu onlara göre güvensizliği temsil eder. Allah, borç ve 
iş anlaşmalannın, insanlar arasındaki ilişkilerin açık seçik anlaşıla¬ 
bilmesi için yazılmasını ve şahitler huzurunda yapılmasını emreder. 
Bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.) üç tür kimsenin Allah’a dua ettiğini, 
fakat duasma icabet edilmediğini bildirmektedir. Bunlardan birin¬ 
cisi yoldan çıkmış kansı olduğu halde onu boşamayan, İkincisi ken¬ 
disine yetim malı teslim edilen, fakat yetim henüz olgunlaşmadan 
malını iade eden, üçüncüsü ise hiçbir yazılı belge ve delil olmaksızın 
başkalarına borç veren kimsedir. 

327. "Müslümanlardan" ibaresi, şahidin müslüman olması gerekti¬ 

ğini bildirmektedir. Zımmiler ise zımmileri şahit tutabilirler. 
328. Bir davada gerçeğin ortaya çıkması büyük ölçüde şahidin gü¬ 

venilirliğine bağlı olduğu için, şahitten çok şeyler beklenmektedir. 
Sadece saygıdeğer bir hayat süren, iyi bir ahlâkî karaktere sahip ve 
şerefli kimseler şahit olabilir. 

329. Günlük alışverişleri kaydetmek bile kaydetmemekten iyidir. 
Bununla birlikte günlük alışverişlerde yapılan anlaşmaların kayde- 
dilmemesinde bir beis yoktur. 

330. Bu iki anlama gelebilir. Hiç kimse kâtip veya şahit olmaya zor¬ 

lanamaz ya da bir tarafın aleyhine olarak doğru haber verdiği için 
kâtip veya şahide baskı yapılamaz. 

331. Bu, rehinin sadece yolculuk için geçerli olduğu anlamına gel¬ 
mez. Burada özellikle belirtilmiştir, çünkü böyle bir durum genellik' 
le yolculuk sırasında ortaya çıkar. Bundan başka kâtip bulamamak, 
bir şeyi rehin alabilmenin zorunlu şartlarından değildir. Eğer muh¬ 
taç bir kimse bir şeyi rehin vermedikçe borç alamıyorsa, rehin ver¬ 
mesine izin verilir. Kur'an bu ikinci durumdan kasıtlı olarak bahset¬ 
mez. Çünkü Kur'an müminlere cömertliği öğretmeye çalışmaktadır. 
Muhtaç bir kimseye, ondan rehin almaksızın borç vermemek şerefli 
bir kimseye yakışmaz. Bununla birlikte eğer rehin alman şey üretici 
bir şeyse alacaklı üretimi hesap etmeli ve bunu borçtan düşmelidir, 
aksi takdirde rehin alman şey tarafından üretilenler, faiz hükmüne 
girer. Rehin almaktan amaç borcun ödenmesini garanti altına al¬ 
maktır ve alacaklıya hiçbir şekilde rehin üzerinden kâr etme hakkı 
vermez, örneğin, alacaklı alacağına karşılık olarak aldığı evde otu¬ 
ruyorsa, borçluya evin kirasını vermediği müddetçe faiz alıyor de¬ 
mektir. Çünkü borç üzerinden faiz almakla rehin alınan mal üzerin¬ 
den para kazanmak veya o rehini kullanmak arasında hiçbir fark 
yoktur. Bununla birlikte alacaklı rehin olarak aldığı ineğin sütün¬ 
den yararlanabilir, deve, at, gibi hayvanlan da yük hayvanı olarak 
kullanabilir. Çünkü bu, hayvanlara verdiği yemin karşılığıdır. 

332. "Delilleri gizlemek" nem delilleri ortadan kaldırma, hem de 
delilleri ortaya koyduğu halde onlardaki gerçekleri gizleme anlamla- 
nna gelebilir. 
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284 Göklerde333 ve yerde ne varsa Allah’ındır.334 İçinizdekini açığa 
vursamz da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker.335 Sonra dile¬ 
diğini bağışlar, dilediğini azablandırır. Allah, her şeye güç yetiren- 
dir.336 

285 Peygamber, kendisine Rabbinden indirilene iman etti, mü'min- 
ler de. Tümü, Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inan- 
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dı."0'nun peygamberleri arasında hiç birini (diğerinden) ayırdetmeyiz. 

İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağışlamanı (dileriz). Varış ancak Sa> 

na'dır" dediler.337 

286 Allah, hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez.338 

Kazandığı lehine, kazandırdıkları da aleyhinedir.339 "Rabbimiz, unut¬ 

tuklarımızdan ya da yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rab¬ 

bimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme.340 

Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma.341 Bizi af- 
£et, bizi bağışla. Bizi esirge. Sen bizim mevlamızsın. Kâfirler topluluğu¬ 

na karşı bize yardım et."342 

AÇIKLAMA 

333. Surenin son bölümünde, başlangıçta olduğu gibi İslâm'ın te¬ 
mel iman konularından bahsedilmektedir. Bu nedenle 284,285. 
ayetlerle 1 -4 ayetleri karşılaştırmakta fayda vardır. 

334. Bu, imanın ilk temel maddesidir. Allah'ı göklerin, yerin ve iki¬ 
si arasındakilerln hâkimi olarak kabul etmek, insan için O na boyun 
eğmekten başka alternatif bırakmamaktadır. 

335. Bu ayette imanın diğer iki temel maddesinden bahsedilmek¬ 
tedir. Birincisi, her insan yaptığı işlerden Allah'a karşı bizzat sorum¬ 
ludur. İkincisi, insanın kendisine sorumlu olduğu tek Hakim olan 
Allah, gizli açık her şeyi bilir, o kadar ki insanın kalbinde gizli kalan 
niyet ve düşünceleri bile bilir. 

336. Bu, Allah'ın mutlak Hakim olduğu anlamına gelmektedir. 
O nun güçleri kendisini sınırlayan kurallara tâbi değildir. O. tek 
Mâbud'dur ve herhangi bir kimseyi cezalandırma veya dilerse bağış¬ 
lama yetkisine sahiptir. 

337. Bu ayette imanın temel maddeleri tekrar kısaca ele alınmak¬ 
tadır. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, hayatın 
sonunda O'na verilecek hesab a inanmak, imanın temel şartların- 
dandır. Bunlan kabul ettikten sonra bir müslümamn tutumu, Al¬ 
lah'ın her emrine itaat etmek olmalıdır. Aynı zamanda iyi amelleriyle 
övünmemeli ve Allah'tan bağışlanma ve af dilemelidir. 

338. Yani, “Allah hiç kimseyi yapması mümkün olmayan bir şey¬ 
den sorumlu tutmaz ve onu bundan dolayı cezalandırmaz. Çünkü o 
(kul) imkânsız olmadıkça o işten yüz çeviremez." Bununla birlikte, 
kişinin neyi yapabilip neyi yapamayacağına kendisinin karar vere¬ 
meyeceği de açıkça anlaşılmalıdır. Belli bir kimsenin, neyi yapabilip 
neyi yapamayacağına karar verecek olan Allah'tır. 

339. Bu bir hukuk ilkesidir. Hem cezalar, hem de mükâfatlar her 
ferdin kendi işlediği iyi ve kötü amellerinin sonuçlandır. Kişi ancak 
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kendi işlediği iyi amellerin mükâfatım alır, başkalannın yaptığı iyi¬ 
liklerin karşılığım değil. Bununla birlikte, eğer bir kimse ölümünden 
sonra da iyi sonuçlar doğurmaya devam eden bir iyilik yapmışsa, bu 
iyi sonuçların hepsi o iyiliği yapan kimsenin hesabına yazılır. Aynı 
şekilde eğer bir kimse, ölümünden sonra da kötü sonuçlar doğurma¬ 
ya devam eden bir kötülük yapmışsa, bu sonuçların tümü o kimseye 
yazılacaktır. Fakat tüm bu iyi ve kötü sonuçlar, kişinin kendi işlediği 
amellerin karşılığı olacaktır. Kısacası kişi ancak bilerek ve isteyerek 
katkıda bulunduğu bir şey nedeniyle ceza ve mükâfat alacaktır. Al¬ 
lah'ın sünnetinde hesapların, ceza ve mükâfatların başkalarına dev¬ 
redilmesi söz konusu değildir. 

340. Yani, “Rabbimiz, bizden önce senin yolundan gidenlerin sı¬ 
nandığı zor engel ve sınavlarla bizi sınama" Hak yola tâbi olanların 
zor sınav ve deneylerden geçirilmelerinin Allah'ın kanunu olmasına 
rağmen, bir mümin bu yolda kendisine kolaylıklar göstermesi ve zor¬ 
luklarla karşılaştığında cesaret ve sabır vermesi için Allah'a dua et¬ 
melidir. 

341. Yani, “Bize sadece taşıyabileceğimiz kadar zorluk ve yük yük¬ 
le ve bizi gücümüzün yetebileceği sınavlardan geçir. Aksi takdirde 
biz bu yükü taşıyamayız ve doğru yoldan sapanz." 

342. Bu duanın ruhunun anlaşılabilmesi için, bu ayetlerin Medi¬ 
ne'ye hicretten yaklaşık bir yıl önce Miraç da (göğe yükseliş) vahye- 
dildiği gözönünde bulundurulmalıdır. O dönemde imanla küfür ara¬ 
sındaki çatışma çok şiddetli idi ve müminlere yapılan işkenceler en 
aşın dereceye ulaşmıştı. Ve bu sadece Mekke üe sınırlı değildi; tüm 
Arabistan'da bir müminin huzur içinde yaşayabileceği bir yer yoktu. 
Bu şartlarla başa çıkabilmeleri için müslümanlara bu dua öğretil¬ 
mişti. Allah, kuluna kendisine nasıl dua edeceğini öğrettiğinde, kul 
bu duanın kabul olacağından emin olabilir. Bu nedenle bu dua müs¬ 
lümanlara büyük cesaret verdi ve en çok işkence gördükleri zaman¬ 
larda bile huzur içinde olmalarını sağladı. Ayrıca bu dua, onlara ar¬ 
zularını kontrol altında ve bu duada öğretilen sınırlar içinde tutum¬ 
larını ve bu arzulan yanlış yollara kanalize etmemelerini de öğreti¬ 
yordu. Bu nedenle bu duada düşmanlara karşı acımasızlık, intikam 
gibi dünyevi hiçbir konuya değinilmemektedir. Buna o dönemde acil 
ihtiyaç vardı, çünkü müslümanlar büyük zorluklar, maddî kayıp¬ 
larla karşı karşıya kalıyorlar, işkence çekiyorlar ve hem fiziksel, hem 
de ekonomik baskı altında tutuluyorlardı. Müslümanların bu dua¬ 
sında yer alan yüce ideallerle, o dönemde çektikleri işkenceler ara¬ 
sındaki zıtlık, onlann bu kritik dönemde bile, ahlâkî yönden nasıl 
eğitildiklerini göstermektedir. İşte bu, her gerçek müminin ulaşmak 
için çalışması gereken yüce ahlakî seviyedir. 

BAKARA SURESİNİN SONU 
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3 

ÂL-1 tMRAN SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Bu sure adını 33. ayette geçen “Al-i lmran” terkibinden alır. 
Diğer birçok sure adı gibi, bu da sadece sureyi diğerlerinden ayırdet- 
mek içindir, lmran Ailesi anlatıldığı için değil. 

Nüzul zamanı: Bu sure dört bölümden meydana gelir: 
Birinci Bölüm (1-32 ayetler): Büyük bir ihtimalle hemen Bedir sa¬ 

vaşı sonrasında nazil olmuştur. 
İkinci Bölüm {33 63 ayetler): H. 9. yılda Necran Hıristiyanlann- 

dan bir heyetin ziyareti üzerine nazil olmuştur. 
Üçüncü Bölüm (64-120 ayetler): Birinci bölümden hemen sonra 

indirilmiş olmalıdır. 
Dördüncü Bölüm (121-200 ayetler): Uhud savaşından sanra 

nazil olmuştur. 
Konu: Bu bölümler, farklı zamanlarda ve farklı sebeplerle indiril¬ 

miş olmalarına rağmen amaçlan, ana konulan ve vurguladıksan şey 
açısından öyle iç bağlantılara sahiptirler ki, hepsi, kopukluğu olma¬ 
yan tam bir bütün oluştururlar. Bu sure özellikle şu iki gruba hitap 
eder: Ehl-i kitap (Yahudiler ve Hıristiyanlar) ve Hz. Muhammed'e 
(s.a.) uyanlar. 

Bakara suresinde, batıl inançlan ve kötü davranışlan nedeniyle 
uyanlan, buna karşılık Kur'an gerçeğini kabul etmeye çağnlan 
Yahudiler ve Hıristiyanlara yapılan davet, bu surede de sürdürülü¬ 
yor. Burada onlara Hz. Muhammed'in de (s.a.) kendi peygamberleri¬ 
nin öğrettiği hayat tarzının aynısını ortaya koyduğu söyleniyor. Öyle 
ki bu yol tek doğru yoldur, Allah'ın yoludur ve bu yoldan herhangi bir 
sapma onlann kendi kitaplanna göre de büyük bir yanılgı addedil¬ 
mektedir. 
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Bakara suresinde en hayırlı topluluk ve Hakk ın koruyucuları 
olarak açıklanan ve dünyayı düzeltme görevi kendilerine verilen 
ikinci gruba, yani müslümanlara ise burada, bir önceki sureyi takip 
eder nitelikte yeni görevler veriliyor. Müslümanlar önceki topluluk¬ 
ların ahlâkî ve dinî çöküşünden ders almaları ve o topluluklar gibi ol¬ 
mamaları için uyarılıyor. Yapmak zorunda oldukları ıslahat ile ilgili 
görevler konusunda da bilgi veriliyor. Bunun yanısıra, bu surede, 
müslümanlara Ehl-i kitab a nasıl davranacakları ve Allah'ın yoluna 
çeşitli engeller koyan münafıklarla nasıl ilgilenecekleri öğretiliyor. 
En sonunda da Uhud savaşmda, açığa çıkan zayıflıklara karşı ken¬ 
dilerini korumaları için uyanda bulunuluyor. 

Surenin Arka-planı: 

1) Müminler, Bakara suresinde dikkatlerinin çekildiği birçok zor¬ 
luk ve engellerle karşılaşmışlardı. Bedir savaşından zaferle aynlma- 
lanna rağmen henüz güvenlikte değillerdi. Onlann zaferi, Arabis¬ 
tan'da İslâm'a karşı olan tüm güçlerin düşmanlığını uyandırmıştı. 
Her tarafta tedirgin edici söylentiler yayılmaya başladı ve müminler 
sürekli bir korku ve endişe içinde yaşamaya başladı. Sanki, küçü¬ 
cük Medine devletinin -o zaman sadece bir şehir devleti idi- çevresin¬ 
deki tüm Arap dünyası, bu devletin varlığım ortadan kaldırmaya and 
içmişti. Bu savaş durumu Mekke'den hicret eden müslümanlar ne¬ 
deniyle zaten sarsılan ekonomiyi de olumsuz yönde etkiliyordu. 

2) Bir de Medine'nin hemen dışında yaşayan Yahudi kabileleri 
meselesi vardı. Hz. Peygamberin (s.a.) Mekke'den Medine’ye hicret 
ettikten sonra Yahudilerle yaptığı karşılıklı anlaşmalara Yahudiler 
ihanet ediyorlardı. Öyle ki Bedir savaşmda, Ehl-i kitap olan bu 
Yahudiler, imanın temel noktalarında -Allah'ın birliği, peygamber¬ 
lik, ölümden sonra dirilme- müslümanlarla aynı şeyi paylaştıkları 
halde, putperestlerin kötü niyetlerine sempati duydular. Bedir sa¬ 
vaşından sonra Kureyş ve diğer Arap kabilelerini, öçlerini almaya 
açıkça teşvik ettiler. Böylece Yahudi kabileleri, Medine halkı ile yüz¬ 
yıllardan beri varolan dostça komşuluk ilişkilerini bir tarafa bırakı¬ 
yorlardı. En sonunda kötülükler ve anlaşmaya ihanet dayanılmaz 
dereceye gelince Hz. Peygamber (s.a.), müminleri dört bir taraftan 
sarmak için Medine'deki münafıklar ve Arap putperestleri Üe işbirli¬ 
ği yapan ve Yahudi kabileler içinde en zararlısı olan Beni Kaynuka'ya 
saldırdı. Tehlikenin büyüklüğü Hz. Peygamber in (s.a.) hayatının 
söz konusu olmasma kadar varmıştı. Bu nedenle As hah 'tan bir kıs¬ 
mı geceleri zırhlarıyla uyuyorlar ve ani bir saldıraya karşı hazırlıklı 
bulunuyorlardı. Hz. Peygamber (s.a.) bir süre için gözden kaybolsa 
hemen O nu aramaya çıkıyorlardı. 
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3) Yahudilerin teşviki Kureyş’in kalbinde yatan korlan alevlendir¬ 
di ve Bedir de yaşadıkları yenilginin öcünü almak için hazırlıklara 
başladılar. Bundan bir yıl sonra 3000 kişilik bir ordu Medine'yi ele 
geçirmek üzere Mekke'den yola çıktı ve Uhud dağmm eteklerinde bir 
çatışma meydana geldi. Hz. Peygamber (s.a.) düşmanı karşılamak 
üzere Medine’den 1000 kişi alarak yola çıkmıştı. Savaş alanına doğ¬ 
ru yol alırken üç yüz münafık ordudan aynldı ve Medine'ye döndü. 
Fakat Hz. Peygamber e (s.a.) katılanlar arasında yine birkaç müna¬ 
fık kaldı. Münafıklar görevlerini yaptılar ve çatışma sırasında mü¬ 
min saflarında kaos ve tedirginlik yaratmak için ellerinden geleni 
yaptılar. Bu, müslüman topluluk arasında kendi kardeşlerine zarar 
vermek için daima düşmanla işbirliği yapmaya hazır çok sayıda sa¬ 
botajcının varolduğunun ilk açık göstergesiydi. 

4) Uhud'daki yenilgide, münafıklann bozgunculuğu büyük bir rol 
oynasa da, müslümanlann kendi zayıflıklarının da katkısı vardı. Fa¬ 
kat müslümanlann manevî bir zaaf göstermesi çok tabiî bir olaydı. 
Çünkü onlar henüz çok kısa bir süre önce hayatlannı yepyeni bir 
ideoloji üzerine kurmuşlar ve henüz normal eğitimden geçirilmemiş¬ 
lerdi. Maddî ve manevî güçlerim sınayan bu ikinci zor imtihanda, ta¬ 
biî olarak, bazı zayıflıklar yüzeye çıkmıştı. Müslümanları, eksiklikle¬ 
ri konusunda uyarmak ve düzelmelerine yarayacak olan tavsiyeler¬ 
de bulunmak için surede, Uhud savaşının ayrıntılı biçimde ele alın¬ 
masının nedeni budur. Bu savaşın ele almış ve inceleniş şeklinin, 
genelde buna benzer olaylardaki ele alış şeklinden farklı olduğuna 
da dikkat edilmelidir. 

ÖZET 

Konu: Hidayet 

Bu sure Bakara nın devamı niteliğindedir ve orada Ehl-i kitab a 
yapılan çağn burada da devam eder. Bakara da özellikle Yahudiler 
Hidayet'! (Doğru Yol) kabul etmeye çağrılıyorlar. Bu surede ise özel¬ 
likle Hıristiyanlar, sapık inançlarından vazgeçmeleri ve Kur an ın 
rehberliğini kabul etmeleri için uyarılmaktadırlar. Aynı zamanda 
müslümanlar, görevlerini yerine getirebilmeleri ve Allah'ın hidayeti¬ 
ni yayabilmeleri için gereldi faziletleri edinmeleri konusunda eğitil¬ 
mektedirler. 

Konular ve birbirleriyle bağlantısı: 

1-32 Bu ilk ayetlerde, surede tartışılan ana konulara uygun önsöz¬ 
ler olarak, vahiy ve ölümden sonra dirilmenin hak olduğu konulan 
tekrarlanıyor. 
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33-65 Bu bölüm özellikle “Hıristiyanlara hitap ediyor ve onlan 
Islâm'ı kabul etmeye davet ediyor. Hz. İsa (a.s.) ve annesini, Yahudi- 
lerin attığı iftiralardan temize çıkarmasının yanısıra, doğumundaki 
mucize nedeniyle Hıristiyanlar tarafından formüle edilen Hz. Isa'nın 
(a.s.) ilâhbğı inancını da reddediyor. Bu nedenle Hz. Yahya'nın (a.s.) 
kısır bir kadm ile çok yaşlı bir adamdan dünyaya gelmesi ve Hz. 
Adem’in (a.s.) annesiz ve babasız yaratılışı olaylarına değiniliyor, Hz. 
Isa'nın (a.s.) babasız doğuşunun, O'na ilâhlık atfetme nedeni olama¬ 
yacağı vurgulanmak isteniyor. 

66-101 Bu ayetlerde Ehl-i kitap, yani Yahudiler, kötü alışkanlıkla¬ 
rını bırakıp Allah'ın hidayetini kabul etmeye çağrılıyorlar. Aynı za¬ 
manda müslümanlara da Yahudilerin kötü niyetleri, sapık alışkan¬ 
lıkları ve saçma itirazlarına karşı uyanık olmaları tavsiye ediliyor. 

102-120 Müslümanlara, Ehl-i kitab ın tarihte yaptıklarından ders 
almaları, kendilerini onlann düzenlerine karşı korumaları ve kendi¬ 
lerini Hakk'ı yayıp, Bâtılı yok etmek için eğitip hazırlamaları konu¬ 
sunda öğütler veriliyor. 

121-175 Bu bölümde, müslümanlan eğer sabreder, emirlere uyar 
ve Allah'tan korkarlarsa, düşmanlarının onlara hiçbir kötülük ya¬ 
pamayacakları konusunda temin etmek (güven vermek) için Uhud 
savaşından bahsediliyor. Yaşadıkları yenilginin bazı manevî nitelik¬ 
lerin eksikliği ve kötü duygulann varlığı nedeniyle başlarına geldiği¬ 
ne işaret ediliyor. Yenilginin asıl sebebi, geçidi koruyan okçuların za¬ 
afları olduğu için, insanların mala karşı olan zaaflarını ortadan kal¬ 
dırmak üzere faiz yasaklanmıştır. 

176-189 109-120. ayetlerde ele alınan konu, müslümanlan düş- 
manlannın tehlikeli oyunlanna karşı cesaretlendirmek ve temin et¬ 
mek bakımından burada tekrar özetlenmektedir. 

190-200 Bu bölüm surenin sonuç bölümüdür ve kendisinden he¬ 
men önce gelen ayetlerle doğrudan bir bağlantısı yoktur. Fakat sure¬ 
nin bütünü ile bağlantılıdır. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Elif, Lâm, Mim. 

2 Allah; O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir.1 
3 O, sana Kitabı Hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak in¬ 

dirdi. O, Tevrat'ı ve Incil'i de indirmişti. 

4 (Ki onlar) Bundan önce insanlar için bir hidayetti. Doğruyu yanlış¬ 
tan ayıran (furkan)ı da indirdi.2 Gerçek şu ki, Allah'ın ayetlerini inkâr 
edenler için şiddetli bir azab vardır. Allah güçlüdür, intikam alıcıdır. 

5 Şüphesiz, yerde ve gökte Allah'a hiç bir şey gizli kalmaz.3 

AÇIKLAMA 

1. Bkz. Bakara an: 278 

2. Tevrat ve Incil hakkında genel bir yanılgı vardır. Çünkü çoğu ki¬ 
şi Pentateuch'u (Eski Ahid'in ilk beş kitabı) Tevrat, Gospel'i (Yeni 
Ahid in ilk dört kitabı) ise Incil olarak kabul eder. Bu yanlış anlama 
vahyin kendisinden şüpheler uyandırır ve şöyle bir soru akla gelebi¬ 
lir: “Bu kitaplar gerçekten Allah'ın kelamı mı? Kur'an-ı Kerim ger¬ 
çekten bunların içindekileri tasdik mi ediyor?” Aslında Kur'an'ın 
tasdik ettiği Tevrat, Pentateuch'un kendisi değildir; fakat O'nun 
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içine serpiştirilmiştir. Aynı şekilde Incil de “Dört Gospel" değildir, fa¬ 
kat bu kitaplarda muhtevidir. 

Tevrat Hz. Musa'ya (a.s.) kırk yıl süren peygamberliği müddetin - 
ce verilen emir ve öğütlerden oluşur. Taş tabletlere kazınmış olan ve 
Tur Dağı nda Musa'ya verilen On Emir de bunların içindedir. Geri 
kalan emir ve öğütleri ise Hz. Musa (a.s.) kendisi yazdırmıştır. Daha 
sonra on iki İsrail kabilesinin (sıbt) her birine, rehberlik etmesi için 
Tevrat'ın bir kopyasını vermiştir. Bir kopyası da dikkatle korunması 
için Levi'lere verilmiş ve taş tabletlerle birlikte Tabut'ta (On Emir'in 
muhafaza edildiği sandık) muhafaza edilmiştir. Bu Tevrat, Ku¬ 
düs'ün ilk yakılıp yıkılmasına kadar tam bir kitap olarak kalmıştır. 
Fakat zamanla Israiloğullan bu Kitab a o denli ilgisiz, anlayışsız ve 
aldırmaz bir hale geldiler ki, Yoşiya'nın krallığı zamanında Süley¬ 
man Tapınağı tamir edilirken, başkâhin Hilldya O nu şans eseri bul¬ 
du; fakat O'nun Tevrat olduğunu anlayamadı. O nun sadece bir ka¬ 

nun kitabı olduğunu düşündü ve Kitab ı krallık yazmanına antika 
bir eser olarak verdi. Bir sonraki. O nu Kral Yoşiya'ya iletti. Kitap 
okununca Yoşiya elbiselerini yırttı ve Hilkiya ile diğerlerine Kitabın 
içindekiler hakkında Rabbe danışmalarını emretti. (II Krallar, 22:8- 
13). Nebukadanazor'un Kudüs'ü yağmalayıp Süleyman Tapmağım 
yıktığı dönemde, Israiloğullan'mn durumu işte böyleydi. Bu şekilde 
uzun yıllardan beri bir köşede unutulmuş Tevrat'ın son kopyalarını 
da ebediyen kaybetmiş oldular. 

Israiloğullan, Babil'deki sürgünden ülkeleri Kudüs'e geri dönüp 
tapmağı tekrar yaptıklarında Ezra, Eski Ahid’i derledi. Ezra, halkı¬ 
nın ileri gelen bazı adamlarını topladı ve onların yardımıyla şimdi Ki- 
tab-ı Mukaddes in ilk 17 kitabını oluşturan Israiloğullan'mn tüm ta¬ 
rihini yazdı. Bunlardan Çıkış (Eski Ahid'in ikinci kitabı Çev.) Leviller 

(Eski Ahit-3. kitap), Sayılar (Eski Ahit-4. Kitap), Tesniye (Eski Ahit-5. 

Kitap) Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını anlatır. Ezra ve yardımcılarının 
bulup vahyin kronolojik düzenini gözönünde bulundurarak uygun 
yerlere yerleştirdikleri asıl Tevrat ayetlerini de içerir. Asıl Tevrat, Hz. 
Musa'nın (a.s.) hayat hikâyesi içine serpiştirilmiş bulunan ayetler¬ 
den oluşur ve bugün bile onlan diğerlerinden ayınp Musa'nın (a.s.) 
“Rabbiniz Allah diyor ki,” dediği yerde asıl Tevrat başlar ve hayat 
hikâyesi yeniden başladığında Tevrat'ın o bölümü biter. Kitab ı Mu- 
kaddes’in yazan buralara açıklama ve yorum mahiyetinde bazı şey¬ 
ler eklemiştir. Sıradan okuyucu işte bu yorumlardan asıl Tevrat'ı 
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ayırdetmede yanılgıya düşer. Bununla birlikte İlâhı Kitaplar'ın ma¬ 
hiyetini iyi bilenler, bir dereceye kadar bu yorumla, vahyolunan 
ayetleri ayırdedebilirler. 

Kur'an'a göre sadece Pentateuch'un içine serpiştirilen bu bölüm¬ 
leri gerçek Tevrat'tır ve Kur an sadece bu bölümleri tasdik eder. Bu 
ayetleri derleyip Kur'an'la karşılaştırarak sınayabiliriz. Orada veya 
burada ayrıntılarda bazı farklılıklarla karşılaşılabilir; fakat, iki kita¬ 
bın ana öğretilerinde en ufak bir farklılık bile yoktur. Bugün bile bu 
ila Kitab ın aynı kaynaktan geldiği açıkça görülebilir. 

Aynı şekilde, İncil de Hz. İsa'nın (a. s.) hayatının son birkaç yılı bo¬ 
yunca sarfettiği, vahyolunan sözler ve konulardan oluşur. 

Bu sözlerin Hz. İsa'nın (a.s.) hayatı esnasmda derlenip kaydedil¬ 
diğinden emin olamayız. Mofifat, Kitab-ı Mukaddes tercümesine yaz¬ 
dığı önsözde şöyle diyor; “İsa (a.s.) hiçbir şey yazmadı ve bir müddet 
için havarileri de O nunla ilgili hiçbir kayıt tutma ihtiyacı duymadı¬ 
lar. O halde tarihte Isa ile ilgili bize ulaşan bilgiler Filistinli ilk havari¬ 
lerin sözlerine ve derlemelerine dayanıyor. Bunların ne zaman yazı¬ 
ya geçirildiğini söyleyemeyiz. Fakat en azından onlardan bir tanesi 
her halde yaklaşık M.S. 50 yıllarında yazılı halde mevcut idi." Her ne 
ise, ölümünden yıllar sonra Hz. Isa'nın (a.s.) hikâyeleri dört İncil 
(Gospel) şeklinde derlendiği zaman (Markos’un tertiplendiği zaman, 
ilki M.S. 65-67 yıllarında düzenlenmiştir), O'nun bazı yazılı veya ez¬ 
berde kalan sözleri, tarihsel sıralamaya göre uygun yerlere konul¬ 
muştur. Yani ilk dört Gospel'in İncil olmadığı, yani Hz. Isa'nın (as.) 
söz ve rivayetlerinden oluşmadığı, fakat onlan içerdiği çok açıktır. 
Yazarların eserlerinde Hz. İsa’nın (a.s.) sözlerini diğerlerinde^ ayır¬ 
mak için tek bir aracımız var: Yazarların İsa şunu söyledi ve öğretti" 
dediği yerlerde İncil başlar ve hikâyeye geri döndüklerinde İncil bi¬ 
ter. Kur'an'a göre sadece bu bölümler Incil'dir ve Kur'an sadece bu 
bölümleri tasdik eder. Eğer bu bölümler derlenir ve Kur'an'la karşı¬ 
laştırılırsa, ikisi arasında ciddî bir fark görülmez. Eğer bazı ufak 
farklılıklar varmış gibi görünüyorsa, bunlar da ön yargısız bir dü¬ 
şünce sonucunda ortadan kaldırılabilir. 

3. Yani, “O, bütün evren hakkında tam, mükemmel ve kesin bir 

bilgiye sahiptir. Bu nedenle O nun indirdiği Kitap ta da Hakk'tan 
(Gerçek) başkası yer almaz. O halde Hakk (Gerçek) ancak Alim (her 
şeyi bilen) ve Hakim (Hikmet sahibi) olanın indirdiği o kitaptan Öğre¬ 
nilebilir." 
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6 Döl yataklannda size dilediği gibi suret veren O'dur. O’ndan başka 

ilah yoktur; üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.4 

7 Sana Kitabı indiren O’dur. Ondan, kitabın anası (temeli) olan bir kı¬ 

sım ayetler muhkem’dir;5 diğerleri de benzeşen (müteşabih)lerdir. Kalp- 
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terinde bir kayma olanlar, fitne (ve karışıklık) çıkarmak ve onun olma¬ 

dık yorumlarım yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar.6 Oysa 
onun yorumunu Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise: "Biz 

ona inandık, onun tümü Rabbimizin katındandır." derler.7 Temiz akıl 
sahiplerinden başkası öğüt alıp-düşünmez. 

8 "Rabbimiz, bizi hidayete eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma 
ve yanından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz, bağışı en çok olan Şensin 
Sen." 

9 "Rabbimiz, kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları muhak¬ 
kak Sen toplayacaksın. Doğrusu Allah, vâ'dinden cayıp-dönmez." 

10 Şüphesiz küfredenler,8 onlann mallan da, çocuklan da kendileri¬ 
ne Allah'tan (gelecek azaba karşı) hiçbir şey kazandırmaz. Ve onlar ate¬ 
şin yakıtıdırlar. 

11 Tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin gidiş tarzı gibi. Ayet¬ 
lerimizi yalanladılar, böylece Allah günahlan nedeniyle onları yakala¬ 
yıverdi. Allah, (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır. 

12 Küfredenlere de ki: "Yakında yenilgiye uğratılacaksınız ve topla¬ 
nıp cehenneme sürüleceksiniz." Ne kötü yataktır o. 

AÇIKLAMA 

4. Bu, iki önemli noktayı ima eden 

a. Allah sizin yaradılışınızı sizden veya bir başkasından daha iyi 
bilir; o halde sizin için O nun gönderdiği hidayet e tâbi olmaktan 
başka alternatif yoktur. 

b. Ana rahmine düştüğünüzden beri hayatınızın her safhasında 
sizin, küçük büyük bütün ihtiyaçlarınızı karşılayan merhamet sahi¬ 
bi Allah'ın, sizin hayatınızın her şeyden öte en büyük ihtiyacı olan hi¬ 
dayeti (doğru yolu) bulmanızı sağlamayı ihmal etmesi mümkün de¬ 
ğildir. 

5. Muhkem açık, kesin, yalın ve kat'î demektir. Muhkemât ise, hiç¬ 
bir belirsizlik gölgesine düşürmeksizin anlamlarını çok açık olarak 
ifade eden Kur an ayetleridir. Bu ayetler yanlış anlamaya çok az 
meydan bırakacak şeküde anlamlarının çok açık ve kesin olması için 
böyle ifade edilmişlerdir. Bu ayetler Kitab ın ana prensiplerini oluş¬ 
tururlar; yani, Kur'an'ın gerçekleştirmek için indirdiği amacı ancak 
ve ancak bu ayetler belirler. Bunlar dünyayı İslâm'a çağınr, öğütler 
verir ve uyanlarda bulunur. Yanlış inanç ve uygulamaları reddedip 
doğru hayat nizamını bu ayetler ortaya koyar. Dinin esaslarını 
açıklayıp, inançla ibadetleri, görevle sorumluluklan, emir ve yasak- 
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lan bunlar bildirir. Bu nedenle Hakk'ı arayan bir kimse, kendi ihti- 
yaçlanna ancak bunlar cevap verebileceği için bu ayetlere başvur¬ 
malıdır. Doğal olarak böyle bir kimse bu ayetler üzerinde duracak ve 
bunlardan en fazla faydayı elde etmeye gayret edecektir. 

6. Müteşabihat, birden fazla anlama gelebilen ayetlerdir. Bu ayetle¬ 
rin amacı evren hakkında, onun başlangıcı ve sonu, insanın evren¬ 
deki konumu gibi konularda bir miktar bilgi vermektir. Çünkü bu 
tip bilgiler, herhangi bir hayat sistemini formüle etmede esas teşkil 
ederler. Hiçbir dilin, henüz insan duyulan tarafından algılanmamış, 
hiçbir insan tarafından duyulmamış, koklanmamış dokunulmamış 
ve tadılmamış bu doğa-üstü şeyleri ifade edecek kelime, ifade, deyim 
vs. sahip olmadığı bilinen bir şeydir. Bu doğa-üstü şeylerin, insan 
hayatı sözkonusu edilerek anlatılmasının nedeni işte budur. 
Kur an ın insan dilinde birden çok anlama gelebilecek müphem ifa¬ 
deler kullanmasının nedeni de budur. 

O halde bu ayetlerin en önemli faydasmm, kişinin gerçekliğe yak¬ 
laşmasının ve onun bu gerçekliği bu şekilde kavramasını sağlamak 
olduğu söylenebilir. Bu nedenle bu ayetlerin asıl manalarım belirle¬ 
mek için ne denli çaba sarfedilirse, o denli şüphe ve belirsizlik içine 
düşülür. Bunun bir sonucu olarak kişi, gerçekliği (reality) bulmayı 
hiçbir zaman başaramaz, hatta ondan uzaklaşır ve sapıklığa düşer. 
Bu yüzden Hakk ı arayanlar ve gereksiz şeylerin peşinde koşmayan¬ 
lar, bu müphem ayetlerden aldıkları yalın gerçeklik anlayışıyla yeti¬ 
nirler ve bu da onların Kur an ı anlamalarım sağlar. Bu tür kişiler 
tüm dikkatlerim anlamlan açık ve kesin ayetleri anlamakta kulla¬ 
nırlar. Diğer taraftan gereksiz şeylerden hoşlanan ve fitne peşinde 
koşanlar, zamanlarını ve eneıjilerini bu anlamı belirsiz olan ayetleri 
yorumlamada harcarlar. 

7. Bu şöyle bir soruya neden olabilir: Kişi müteşabih ayetlerin ger¬ 
çek anlamım bilmediği halde nasıl onlann hak olduğuna inanabilir? 
Bu soruya şöyle cevap verilebilir: Müteşabih (müphem) ayetler yo¬ 
rumlandığında değil, muhkem (anlamı açık ve kesin) ayetler iyice in¬ 
celendiğinde, bu inceleme, anlayışlı bir kişiyi Kur'an'ın gerçekten Al¬ 
lah'ın kelâmı olduğu inancına götürür. Muhkem ayetleri inceleme, 
kişiyi bir kez Kitab'ın gerçekten Allah tan olduğu inancına götürdük¬ 
ten sonra, müteşabih ayetler onun zihninde şüphelere yol açmaz ve 
kişi bu ayetlerden anladığı en basit anlamı kabul edip, ayet anlamla¬ 
rında karmaşıklıklara rastlandığında ise, bunlan bir tarafa bırakır. 
Kılı kırk yanp onlan araştıracağına Allah'ın Kelâmı'na bütün olarak 
inanır ve dikkatini daha faydalı işlere yöneltir. 

8. Bkz. Bakara an; 61 
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13 Karşı karşıya gelen iki toplulukta, sizin için andolsun bir ayet (ib¬ 
ret) vardır. Bir topluluk, Allah yolunda vuruşuyordu, diğeri ise kâfirdi ki 
göz görmesiyle karşılanndakini kendilerinin iki katı görüyorlardı.9 İşte 

Allah, dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda, basiret sahiple¬ 
ri için gerçekten bir ibret vardır.10 

AÇIKLAMA 

9. Gerçek oranın üçte bir olmasına rağmen, sıradan bir gözlemci 
bile kâfirlerin sayısının, müslümanlann sayısının en azından iki ka¬ 
tı olduğunu gözleyebilirdi. 

10. Kısa bir zaman önce yaşanan Bedir Savaşının anahatlan, o sa¬ 
vaştayaşanan olaylara ve sonuca değinilerek ders verici bir nitelikte 
burada tekrarlanmaktadır. Bedir Savaşı üç önemli şey öğretmiş¬ 
tir: 

1) Allah yolunda savaşan müminler savaş alanında bile kâfirler¬ 
den farklı davranırlar. Kâfirler. Kureyşliler gibi, cümbüş yapıp, ka- 
dınt şarap, dans ve müzikle eğlenirken müslümanlar Allah1 tan kor- 

ibadet ederler ve kendilerini namaza ve oruca verirler. Ayrıca 
ahlâkı esaslara bağlı kalarak Allah'a dua ederler. Bu manzarayı gö¬ 
ren bir insan, hangi grubun Allah yolunda savaştığını açıkça anlaya- 
DAlli • 

2) Sayıca az ve teçhizat bakımından yoksun olmalarına rağmen 
müslümanlann. daha kalabalık ve dana iyi silahlara sahip olan 
kâfirleri yenmeleri, Allah'ın yardımının onlarla olduğunu açıkça 
göstermiştir. 

3) Yenilgi, Allah'ın gücünü görmezlikten gelip kendi silahlarının 
ve adamlarının çokluğu ile övünen kâfirier için büyük bir şok olmuş¬ 
tur. Bununla Allah, Mekke'den hicret eden birkaç muhacir ile Medi¬ 
ne» çiftçilere güç vererek, Arabistan'ın en etkili ve güçlü kabilesi 
olan Kureyşlileri müthiş bir yenilgiye uğratabileceğini öğretmiştir. 
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14 Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma 

güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara 

'süslü ve çekici' kılındı. Bunlar, dünya hayatının metaldir. Asıl varılacak 

güzel yer Allah katında olandır. 

15 De ki: "Size bundan daha hayırlı olanı bildireyim mi? Korkup-sa- 
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kmanlar için Rablerinin katında, içinde temelli kalacakları, altından ır¬ 

maklar akan cennetler, tertemiz eşler11 ve Allah'ın nzası vardır. Allah, 
kullan hakkıyla görendir."12 

16 Ki onlar: "Rabbimiz şüphesiz biz iman ettik, artık bizim günahla- 
nmızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru" diyenler; 

17 Sabredenler,13 doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak eden¬ 
ler ve 'seher vakitlerinde' bağışlanma dileyenlerdir. 

18 Allah, gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti;14 

melekler ve ilim sahipleri de O'ndan başka ilah olmadığına adaletle15 şa¬ 
hitlik ettiler. Aziz ve hakim olan O'ndan başka ilah yoktur. 

AÇIKLAMA 

11. Bkz. Bakara an: 27 

12. Yani, “Allah, kendi nzasını hatalı veya acayip bir şekilde izhar 

etmez. O yapmacık ve gelişi güzel kararlar da vermez. O, kullanılın 
niyetlerinden, amellerinden ve hareketlerinden tamamen haberdar¬ 
dır ve onlan doğru değerlendirip, kimin kendi nzasını kazanması ge¬ 
rektiğini, kimin de kendi gazabına müstahak olduğunu bilir.’* 

13. Bu şu anlama gelir: “Onlar hak yolunda sabrederler, kayıplar 

ve zorluklardan yılmazlar, yenilgilerle onların cesaretleri kırılmaz ve 
onlan hiçbir çıkar hak yoldan çeviremez. Hiçbir başan şansı olmadı¬ 
ğı durumlarda bile onlar Hakk a bağlı kalırlar” (Bkz. Bakara an: 
60) 

14. Bu, Allah’ın kendisinin tüm evrende mâbudluk sıfatına, otori¬ 

te ve haklanna sahip tek Mâbud olduğuna şehadet etmesidir. Bu 
O nun şahitliğidir ve kimin şahitliği, evrendeki tüm gerçeklikleri 
doğrudan bilen Allah'ın şahitliğinden daha güvenilir olabilir? O, tüm 
yarattıklannı görür ve ne yerde, ne gökte O'ndan gizli bir şey yok¬ 
tur. 

15. Allah'tan sonra en güvenilir şahitler evren deki işleri yöneten 

meleklerdir. Onların delili kendi kişisel bilgilerine dayanır; yani “Bu 
ülkenin tek Hakim'i Allah'tır, dolayısıyla gök ve yerle ilgili işlerde 
O ndan başka emir verebilecek kimse yoktur." Daha sonra Hak bilgi¬ 
siyle donanan herkes, dünyanın başlangıcından bugüne dek. tüm 
evrende sadece Allah'ın Hakim ve düzenleyici olduğuna şahitlik et¬ 
mektedir. 
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19 Hiç şüphesiz din, Allah katında İslâm'dır.16 Kendilerine kitap veri¬ 

lenler, ancak kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki 'kıskançlık 

ve hakka başkaldırma' (buğuz) yüzünden ayrılığa düştüler.17 Kim Al¬ 

lah'ın ayetlerine küfrederse, gerçekten Allah, hesabı pek çabuk gören¬ 

dir. 

20 Eğer seninle çekişip-tartışırlarsa, de ki: "Ben, bana uyanlarla bir¬ 

likte, kendimi Allah'a teslim ettim." Ve kendilerine kitap verilenlerle 

ümmilere, de ki: "Siz de teslim oldunuz mu?"18 Eğer teslim oldularsa, 

gerçekten hidayete ermişlerdir. Fakat yüz çevirdilerse, artık yalnızca sa¬ 

na düşen duyurup-bildirme (tebliğ)dir. Allah, kullan hakkıyla gören¬ 

dir. 
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21 Allah'ın ayetlerine küfredenler, peygamberleri haksız yere öldü¬ 

renler ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenler; işte onlara acıklı 

bir azabı müjdele.19 

AÇIKLAMA 

16. Allah'a göre sadece bir tek doğru sistem ve insan için bir tek 

doğru hayat tarzı vardır. Bu şu demektin İnsan Allah a ibadet etme¬ 

li, O’nu mâbud olarak tanımalı, tamamen O na teslim olmalı, kendi¬ 

sini O’na ibadet ve hizmete adamalıdır. Aynca keyfine göre bir ibadet 

şekli de icat etmemelidir. Bilâkis hiçbir şey ekleyip eksiltmeksizin Al¬ 

lah'ın rasûllerine indirdiği hidayet i rehber edinmelidir. Bu düşünce 

ve davranma şekline “İslâm” denir. Allah'ın, kullan ve yarattıklan 

için İslâm'dan başkasını meşru kabul etmemesi, O nun kullan üze¬ 

rindeki mutlak hakkıdır. Bir kimse cahilce, herhangi bir sistemi - 

ateizm, putperestlik gibi- seçmenin, kişinin kendi hakkı olduğunu 

düşünebilir; fakat evrenin Hâkim'i bu davranışı isyan olarak kabul 
eder. 

17. Bu, Allah tarafından tarih boyunca dünyanın hangi köşesine 

gönderilmiş olursa olsun, her peygamberin sadece ve sadece İslâm'ı 

tebliğ ettiği anlamına gelir. O halde herhangi bir topluluğa, herhangi 

bir dilde indirilen her kitap, aynı İslâm'ı öğretmiştir. Sonraları insan¬ 

lar bu dini bozmuşlar ve ona ya kendi çıkarlarım korumak ya da ne¬ 

fislerini yüceltmek için bazı şeyler eklemişler, çıkarlarına uymayan 

bazı bölümleri de kitaptan çıkarmışlardır. Belirlenen sınırlan aş¬ 

mak, adaletsiz kazanç, imtiyaz ve haklar elde etmek istedikleri için 

yeni dinler icad etmişlerdir. Böylece budine tâbi olan kişiyi, kendi is¬ 

tek ve arzularına uydurmak için doğru Din in prensipleri, inançları 

ve emirlerinde değişiklikler yapmışlardır. 

18. Aynı şey şu şekilde de ifade edilebilir; “Ben ve peşimden gelen¬ 

ler İslâm'dan eminiz ve Allah'ın hak dinini kabul ettik; şimdi söyleyin 

bakalım, sizin ve büyüklerinizin yaptığı değişiklikleri bırakıp eski 

hak dininize dönecek misiniz?” 

19. Bu, alaylı bir şekilde kâfirleri, bugün “güzel şeyler” olarak ka¬ 

bul edip eğlendikleri kötü amellerin sonuçlarıyla uyarmanın bir yo¬ 

ludur. 
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22 Onlar, yaptıkları dünyada ve ahirette boşa gitmiş olanlardır.20 Ve 

onların yardımcıları yoktur.21 

23 Kendilerine Kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında 

Allah'ın Kitabı hükmetsin diye çağrılıyorlar da, onlardan bir bölümü 

yüz çeviriyor. Onlar, işte böyle arka dönenlerdir.22 

24 Bu, onların: "Ateş bize sayılı günler dışında kesinlikle dokunma¬ 

yacak" demelerindendir.23 Onların bu iftiraları, dinleri konusunda ken¬ 

dilerini yanılgıya düşürmüştür. 
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25 Arlık onlan, kendisinden şüphe olmayan bir gün topladığımızda 

ve her bir nefse -kendileri haksızlığa uğratılmaksızın- kazandığı tam 

olarak ödendiğinde nasıl olacak? 

26 De ki: "Ey mülkün sahibi Allah'ım, dilediğine mülkü verirsin ve 

dilediğinden mülkü çekip-alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini alçal¬ 

tırsın; hayır Senin elindedir. Gerçekten Sen, her şeye güç yeti ren sin." 

AÇIKLAMA 

20. Yani, “Onlar tüm enerji ve güçlerini kötü yollarda harcadıkları 

için, yaptıkları şeyler onlara hem bu dünyada, hem de ahiret'te hüs¬ 

ran getirecektir.” 

21. “Onların kötüye yönelmiş çabalanndan iyi sonuçlar çıkarabi¬ 

lecek veya en azından onların zararını ortadan kaldırabilecek bir güç 

yoktur. Bu dünyada veya ahiret’te kendilerine yardım edeceklerine 

inandıkları hiçbir şeyin onlara faydası dokunmayacaktır." 

22. Yani, “Onlardan Allah'ın Kitabı'nı en son otorite olarak kabul 

etmeleri, hükümleri önünde baş eğmeleri, O nun doğru olarak öne 

sürdüğü şeyleri doğru olarak kabul etmeleri ve O'na göre yanlış olan 

şeyleri yanlış olarak kabul etmeleri isteniyor." Burada Allah’ın Ki- 

tab'ı ile Tevrat'ın veya Incil’in kastedildiği ve “Kitab ın bilgisinin bir 

kısmına sahip olanlar”dan da Yahudi ve Hıristiyan âlimlerin kaste¬ 
dildiği belirtilmelidir. 

23. Bu tür kimseler kendilerini Allah'ın gözdeleri olarak kabul et¬ 

tikleri için amellerinin niteliği sözkonusu olmaksızın her halükârda 

Cennete gireceklerini zannederek kendilerini aldatırlar. Onlar “ger¬ 

çek" müminler oldukları, çok dindar ataların çocukları, şu şu pey¬ 

gamberlerin ümmeti, şu şu ulu kişilerin takipçileri vs. olduklan içtn, 

aptalca. Cehennem e atılsalar bile orada günahlarının pisliğinden 

temizlenmek için sadece birkaç gün kalacaklarını ve daha sonra sü- 

reki olarak Cennette yaşayacaklarını savunurlar. Bu tip yanlış an¬ 

layış ve hatalı fikirler onlan o denli gözü pek yapmıştır ki, en ağır suç¬ 

lan ve en büyük günahlan korkusuzca işlerler. O kadar ki en ufak 

bir Allah korkusu duymaksızın açıkça Hakk'ı reddederler. 
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27 "Geceyi gündüzü bağlayıp-katarsın, gündüzü de geceye bağlayıp- 

katarsm; diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın. Sen, dile¬ 

diğine hesapsız nzık verirsin."24 

28 Mü'minler, mü'minleri bırakıp da kâfirleri veliler edinmesinler. 

Kim böyle yaparsa, Allah'tan hiç bir şey (yardım) yoktur. Ancak onlar¬ 

dan korunma gayesiyle sakınma(nız) başka.25 Allah, sizi kendisiyle sa¬ 

kındırır Vanş Allah'adır.26 

29 De ki: "Sinelerinizde olanı gizleseniz de, açığa vursamz da Allah 

onu bilir. Ve göklerde olanı da, yerde olanı da bilir. Allah, her şeye güç 

yetirendir." 

AÇIKLAMA 

24.26. ve 27. ayetler kendilerinden önceki ve hemen sonraki ayet¬ 

lerle güzel bir uyum teşkil eder. 19. ayetten itibaren Islâm düşman¬ 
larına bir uyan ve tehdit yer alır ve 25. ayette müslümanlar düşman- 
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lannın ceza gününde yaptıklarının karşılığını göreceği konusunda 
temin edilirler. Allah bu ayetlerde onları tekrar temin etmek için mü¬ 
minler ve Allah a itaat eden kullar, açlık ve zorluklar çekerken, kâfir¬ 

lerin ve Allah'a isyan edenlerin dünyada bolluk içinde yaşadığı gö¬ 
rüldüğünde, insanın aklına gelen, fakat henüz sorulmamış olan bir 
soruyu cevaplandırıyor. Soru şöyledir: İki grubun bu zenginlik ve 
yoksulluğu arasındaki dengesizliğin altında yatan hikmet nedir? Bu 
bölümün nazil olduğu dönemde (H.3) Hz. Peygamber (s.a.) ve ashabı 
her taraftan o kadar başlaya maruz kalıyorlardı ki insanların zihnin¬ 

de bu soru oluşuyordu. Sorunun cevabını bu ayetler ihtiva eder: 
tüm otorite, güç, zenginlik ve servetin sahibi olan Allah, bunlardan 

bir kısmım istediği kişilere verir. Onlar, bu dengesizlikten tedirgin 
olmazlar. Çünkü O, Hakim'dir (Hikmet sahibi) ve Alim dir (her şeyi 
bilendir). Bundan başka Allah serveti dilediğine verir, dolayısıyla 
zenginlik bir şeref ve dostluk kriteri değildir. Bu nedenle bunu takip 

eden ayetlerde müslümanlann zengin kâfirlerle dostluk kurmaları 
yasaklanmaktadır. 

25. Yani, “Eğer bir mümin, İslâm düşmanlarının eline düşer ve kö¬ 

tü davranılmak tan, tahakküm altına alınmaktan korkarsa, imanını 
gizleyip onlardan biriymiş gibi, onlarla birlikte yaşayabilir. Veya 
kâfirler onun mümin olduğunu anlarlarsa, hayatını kurtarmak için 

onlara dostluk gösterebilir. Aşın korku anında, eğer onlann baskısı¬ 
na katlanacak gücü olmadığını hissederse inandığını inkâr etmesi¬ 
ne bile izin verilmiştir.» 

26. Bu bir tavsiyedir: İnsanlardan korku duymanız, kalplerinizden 

Allah korkusunu silecek kadar size hükmetmesin, insanların size 
yapabilecekleri en büyük kötülük bile bu dünya hayatı ile sınırlıdır. 
Oysa Allah size ebedi bir azap yükleme gücüne sahiptir. Bu nedenle, 

eğer aşın bir durumda hayatınız tehlikeye düşer de imanınızı gizle¬ 
mek zorunda kalırsanız, Islâm davasına, İslâm toplumuna ve hiçbir 
müslü manın mal ve canına zarar vermediğiniz sürece malınızı ve ca¬ 

nınızı kurtarabilirsiniz. Aynı zamanda kâfirlerin elinde âlet olup 
İslâm'ın karşısındaki kötü güçleri desteklememek ve kâfirlerin müs- 
lümanlar üzerinde baskı uygulamalannı sağlayacak hiçbir konuda 
onlara hizmette bulunmamak için her an tetikte olmaksınız. Eğer 

hayatınızı kurtarmak için Allah ın dinine, müminler topluluğuna ve¬ 

ya bir tek mümine herhangi bir zarar verirseniz, veya Allah'a asi 
olanlara herhangi bir gerçek hizmette bulunursanız en sonunda Al¬ 
lah'a döndürüldüğünüzde, hesap günü nde kendinizi kurtaramaya¬ 
cağınızı aklınızdan çıkarmayın. 
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30 Her bir nefsin hayırdan yaptıklarını hazır bulduğu ve her ne kötü¬ 
lük işlediyse onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasım istediği o 
günü (düşünün). Allah, sizi kendisiyle sakındırır. Allah, kullanna karşı 
şefkatli olandır.27 

31 De ki: "Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun; Allah da sizi sevsin 
ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir." 

32 De ki: "Allah'a ve Resulüne itaat edin." Eğer yüz çeviririlerse şüp¬ 
hesiz Allah, kâfirleri sevmez.28 

33 Gerçek şu ki, Allah,29 Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ai¬ 
lesini30 alemler üzerine seçti; 

34 Onlar birbirlerinden (türeme tek) bir zürriyettir. Allah işitendir, 
bilendir.31 

AÇIKLAMA 

27. “Allah'ın helak olmanıza sebep olabilecek şeyler için sizi önce¬ 
den uyarması, sadece O nun engin merhametinden kaynaklanır.” 
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28. Burada birinci bölüm sona erer. Eğer bu bölümün temasını, 
özellikle. Bedir Savaşı na değinilmesini gözönünde bulundurursak, 
bu bölümün Bedir Savaşı ndan bir müddet sonra, Uhud Savaşından 
ise bir müddet önce, yani H.3. yılda nazil olduğu sonucuna vannz. 
Muhammed Ibn lshak'm rivayeti çoğu kişiyi ilk 80 ayetin H.9. yılda 
nazil olduğu konusunda sabit ve yanlış bir fikre götürmektedir. Bu 
kaynağa göre bu bölüm Necran'dan gelen heyet nedeniyle nazil ol¬ 
muştur. Fakat bu görüş şu iki sebep yüzünden hatalıdır; Birincisi, 
bu giriş bölümünü teşkil eden konunun dile getiriliş biçimi, onun 
çok daha önce nazil olduğunu açıkça ortaya koyar. İkincisi, Mukâtil 
Ibn Süleyman'ın rivayetinde adı geçen heyetle ilgili olarak sadece Hz. 
Yahya'dan (a.s.) ve Hz. İsa'dan (a.s.) bahseden 33-63. ayetler nazil 
olduğu konusunda kesin bir tesbit yapılmıştır. 

29. Buradan itibaren ikinci bölüm başlamaktadır. Bu bölüm H. 9. 
yılda, Hicaz ile Yemen arasında yer alan Necran Hıristiyanlanndan 
bir delege grubunun gelmesi üzerine nazil olmuştur. Necran'ın 73 
köy ve kasabadan oluştuğu ve yüz yirmi bin kişilik bir ordudan fazla¬ 
sını çıkarabileceği söylenir. Topluluğun tümü Hıristiyandı ve ülke, 
toplumun başkanı olan “Seyyid", sosyal ve politik olaylarla ilgilenen 
“Akib" ve halkın dinî işlerine bakan bir “Piskopos" tarafından yöneti¬ 
liyordu. Yukarıda adı geçen delegeler, Mekke'nin fethinden sonra, 
Arabistan'ın tümünün, ülkenin geleceğinin O nun ellerinde olduğu¬ 
nu farkettiğinde, Hz. Peygamber i (s.a.) ziyaret etmeye başlayan bir¬ 
çok delege grubundan biriydi. Necran'dan Medine'ye gelen bir heyet 
60 kişiden ve üç yöneticiden oluşuyordu. Kesinlikle savaş etmeyi 
düşünmedikleri için önlerinde iki seçenek vardı: Ya Islâm'ı kabul 
edecekler, ya da zımım olarak yaşayacaklardı. Bu sebeple Allah bu 
bölümü Hz. Peygamberi'ne (s.a.), heyettekileri İslâm'a davet etmesi 
için göndermişti. 

30. tmran. Hz. Musa'nın (a.s.) ve Hz. Harun'un (a.s.) babalarının 
ismidir ve Kitab'ı Mukaddes'te “Emren” olarak geçer. 

31. Hıristiyanların sapık olmalarının asıl nedeni, Hz. İsa'yı (Al¬ 
lah'ın kulu ve Rasûlü olarak değil), Alah'm oğlu ve llâhlığa ortak ola¬ 
rak kabul etmeleridir. Bu nedenle bu büyük hata, gerçek ve doğru 
İslâm'ı anlamalarına yardım edecek bir tarzda düzeltiliyor. Bölüme 
girişin, Hz. Adem’in, Hz. Nuh'un, İbrahim ailesinden ve Imran aile¬ 
sinden gelen peygamberlerin (Allah'ın selamı hepsinin üzerine ol¬ 
sun) hepsinin insan olduğunun ve hiçbirinin “Allah” olmadığının te- 
yid edilmesiyle başlamasının nedeni işte budur. Onlann tek farkı, 
Alah'ın onlan, dinini yaymaları ve dünyayı ıslah etmeleri için seçmiş 
olmasıydı. 
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35 Hani İmran'm kan sı:32 "Rabbim, kamımda olanı, 'her türlü bağım¬ 

lılıktan özgürlüğe kavuşturulmuş olarak' Sana adadım, benden kabul et. 

Şüphesiz işiten, bilen Şensin Sen."33 demişti. 

36 Fakat onu doğurduğunda -Allah onun ne doğurduğunu daha iyi 

bilirken- dedi ki: "Rabbim, doğrusu bir kız (çocuğu) doğurdum. Erkek 

ise, kız gibi değildir.34 Ona Meryem adım koydum. Ben onu ve soyunu o 

taşa tutulmuş şeytandan Sana sığındınnm." 

37 Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel 

bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı35 da ona sorumlu kıldı. Zekeriya, ne 

zaman mihraba36 girdiyse, yanında bir yiyecek buldu: "Meryem, sana 

nerden bu?" deyince, "Bu, Allah kalındandır. Şüphesiz Allah, dilediğine 

hesapsız nzık verendir" dedi. 

AÇIKLAMA 

32. Eğer "İmran'm kadını" ile "İmran'm kansı" kastediliyorsa, bu 
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33. ayette adı geçen Imran'dan başka biri olmalı. Bu durumda bü¬ 
yük dedelerinden sonra Hz. Meıyem'in babasının bu adı aldığı sonu¬ 

cuna vanlır. Fakat eğer İmran'm kadını ile lmran ailesinden herhangi 

bir kadm kastediliyorsa, Hz. Meryem'in annesinin lmran soyundan 

gelen bir kadm olduğu ortaya çıkar. Bu görüşlerden birini tercih 
edebilecek sahih bilgiye sahip değiliz. Bazı Hıristiyan kaynaklarında 
Hz. Meryem'in babasının Iaachim olarak geçmesine rağmen, tarih, 

Hz. Meıyem'in babasının kim olduğunu ve annesinin hangi aileye 
mensup olduğunu bildirmez. Fakat eğer Hz. Meryem ile Hz. Yah¬ 
ya'nın annesi Elisabeth'in kuzen oldukları görüşü doğru kabul edi¬ 
lirse (Luka 1;36), o zaman "İmran'm kadını", lmran ailesinden bir ka¬ 

dın anlamına gelecektir. 
Luka İncili (1:5). Hz. Zekeriya'nm (a.s.) kansı Elisabeth'in “Ha¬ 

run'un kızlarından” olduğunu, yani İmran'm kızı veya İmran’m ka¬ 
dım olduğunu söyler, O halde Harun'un kızkardeşi Miriyam ile baki¬ 
re Meryem'i birbirine karıştırma gibi bir hata sözkonusu değildir. 
Çocukları dedelerinin adıyla anmak yaygın bir gelenektir. Bu neden¬ 

le açıklamalardan her biri kabul edilmeye değer. Bununla birlikte 
burada yapılan bu tartışma, yani lmran gerçekten Meryem'in baba¬ 

sının ismi mi, yoksa dedelerinden biri mi tartışması, asıl konu olan 
Hz. Isa'nın mücizevt doğumunu açıklamada herhangi bir fark yarat¬ 

maz. 
33. Yani “Sen kullarının dualarını duyarsın ve onların niyetlerin¬ 

den haberdarsın." 
34. Hz. Meryem'in annesi bununla şunu kasdetmiştir: “Eğer erkek 

olsaydı daha iyi olabilirdi; çünkü kadm birçok doğal zayıflıklar ve 
toplumsal kısıtlamalarla sınırlandırılmıştır ve bir din adamı (priest) 

olamaz. Bu nedenle benim çocuğumu adadığım amaca bir erkek ço¬ 

cuk daha uygun düşerdi." 
35. Bu olay, Hz. Meryem rüşde erdiğinde ve gece gündüz Allah'a 

ibadetle meşgul olduğu Mabed e (Kudüs) kabul edildiğinde meydana 
gelmiştir. O nun koruyuculuğunu üstlenen Hz. Zekeriya (a.s.) bü¬ 

yük bir ihtimalle Hz. Meryem’in teyzesinin kocası idi ve Mabed in ko¬ 
ruyucularından biri idi. O, Eski Ahid'e göre öldürülen Zekeriya Pey¬ 
gamberle (a.s.) aynı kişi değildir. 

36. Arapça bir kelime olan "mihrab", camilerde imam için hazırla¬ 

nan bir makam (ibadet edilen oyuk bir yer) anlamına gelir. Fakat bu¬ 

rada bu kelime, manastırları ve kiliseleri birbirine bağlayan ve yer¬ 
den biraz yüksek olarak inşa edilen hücreler için kullanılmıştır. Bu 
yerler, ibadet edilen yerlerin koruyucuları olan ve kendini zahidçe 

ibadete veren kimseler için hazırlanmıştır. Hz. Meıyem de bu hücre¬ 
lerden birinde kendini ibadete veriyordu. 
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38 Orada Zekeriya Rabbine dua etti: "Rabbim bana katından tertemiz 

bir soy armağan et. Doğrusu Sen, duaları işetensin"37 dedi. 

39 O mihrapta namaz kılmakta iken, melekler ona seslendi: "Allah, 

sana Yahya'yı müjdeler.38 O, Allah'tan olan kelimeyi (İsa'yı) doğrula¬ 

yan,39 efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamberdir." 

40 Dedi ki: "Rabbim, bana gerçekten ihtiyarlık ulaşmışken ve karım 
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da kısır iken nasıl benim bir oğlum olabilir?" "Böyledir" dedi, "Allah di¬ 

lediğini yapar."40 

41 (Zekeriya) Dedi ki: "Rabbim, bana bir alamet ver."41 "Sana alamet, 

işaretleşme dışımda, insanlarla üç gün konuşmamandır. Rabbini çokça 

zikret ve akşam sabah onu teşbih et." dedi.42 

42 Hani melekler de: "Meryem, şüphesiz Allah seni seçti, seni arındır¬ 

dı ve alemlerin kadınlarına üstün kıldı." demişti. 

43 "Meryem, Rabbine gönülden itaatte bulun, secde et ve rükû eden¬ 

lerle birlikte rükû et." 

AÇIKLAMA 

37. Hz. Zekeriya (a.s.) o döneme kadar çocuksuzdu. Bu temiz genç 

kızı görünce bir çocuğu olsun istedi. O nun Allah'ın özel koruması 

altında ve O’nun tükenmez kaynaklarından verilen nimetlerle nasıl 

büyüdüğünü görünce, bu ileri yaşında bile Allah’ın kendisine, eğer 

dilerse, bir çocuk verebileceğini ümit etmeye başladı. 

38. Kitab-ı Mukaddes, Hz. Yahya’dan (a.s.) John the Babtist ola¬ 

rak bahseder. (Matta: böl. 3, 11, 14, Markos, 1, 6, Luka, 1, 3). 

39. "Allah’tan bir emir (kelime)" ile burada Hz. İsa (a.s.) kastedili¬ 

yor. Kur'an-ı Kerim Onu "Allah'ın bir emri (kelimesi)" olarak anar; 

çünkü Onun doğumu mucizevi olarak Allah ın bir tek “Ol" emri ile 

meydana gelmiştir. 

40. Yani, “Senin yaşlılığına ve karının kısırlığına rağmen Allah sa¬ 

na bir oğul bağışlayacak." 

41. “Benim gibi yaşlı bir adamla, kanm gibi kısır bir kadından bir 

oğul dünyaya geleceğinden emin olabilmem için bana bir işaret 

ver." 

42. Bu bölümün en önde gelen amacı Hıristiyanların, Hz. İsa'yı 

(a.s.) Allah’ın oğlu kabul edip. Ona karşı ibadet ederek yaptıkları bü¬ 

yük hatayı anlamalarını sağlamaktır. Hz. Yahya'nın (a.s.) mucizevi 

doğumu da onların bu yanlış inançlarını savunmalarına karşı bir 

delil olarak Kur'an’da anlatılıyor. Hz. Isa'nın (a.s.) mucizevi doğumu 

Onu ilâh olarak kabul etmeye yol açmamalıdır. Çünkü aynı ailede 

yetişen ve çok değişik bir şekilde yetiştirilen Hz. Yahya da (a.s.) bir 

mucize sonucu dünyaya gelmiştir. 
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44 Bunlar, gayb haberlerindendir; bunlan sana vahy ediyoruz. Onlar¬ 

dan hangisi Meryem'i sorumluluğuna alacak diye kalemleriyle kur'a 

atarlarken sen yanlarında değildin; çekişirlerken de yanlannda değil¬ 

din.43 

45 Hani Melekler, dedi ki: "Meryem, doğrusu Allah, kendinden bir 

kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. 

O, dünyada da, ahirette de 'seçkin, onurlu, saygın' ve (Allah'a) yakın kılı¬ 

nanlardandır." 

46 "Beşikte de, yetişkinliğinde de insanlarla konuşacaktır. Ve o salih- 

lerdendir." 
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47 "Rabbim, bana bit beşer dokunmamışken, nasıl bana bir çocuk 

olabilir?" dedi. Öyle (idi cevap).44 (Fakat) Allah neyi dilerse yaratır. Bir 

işin olmasına karar verirse, yalnızca ona "ol" der, o da hemen oluve- 
// nr. 

48 "Ona kitabı, hikmeti, Tevratı ve İncili öğretecek." 

AÇIKLAMA 

43. Hz. Meryem, annesi tarafından Allah yolunda mabede adan 

mış bir kız olduğu için cinsiyeti nedeniyle onun koruyuculuğunu ki¬ 

min yapacağı konusu, mâbeddeki görevliler için bir problem oldu. 

Bu nedenle görevliler problemi çözmek için kura çekiyorlardı. 

44. Yani. “Sana hiçbir erkeğin dokunmamış olmasına rağmen bir 

erkek çocuğu dünyaya getireceksin." “öyle olacak” anlamına gelen 

aynı "kezalike" kelimesi, Hz. Zekeriya'nın (a. s.) duasma cevap olarak 

kullanılmıştı. Bu nedenle burada da aym anlamı taşır. Bu bölümün 

tümünde Hz. Meıyem'e hiçbir erkekle ilişkide bulunmaksızın dün¬ 

yaya getireceği erkek çocuğunun müjdesinin verilmesi ve tabiî du¬ 

rumdan farklı bir şekilde meydana gelen Hz. İsa'nın (a.s.) doğumu¬ 

nun hikâyesi anlatılıyor. Eğer Hz. Meryem normal yoldan hamile 

kalsaydı ve Hz. İsa'nın (a. s.) doğumunu anlatan diğer bölümleri de 

anlamsızlaşacaktı. Hıristiyanlar Hz. İsa'yı (a.s.) sadece mucizevî do¬ 

ğuşu nedeniyle Allah'ın oğlu ve ibadete değer bir ilâh olarak kabul et¬ 

tiler. Yahudiler de, Hz. Meryem'in hiç evlenmeksizin Hz. İsa'yı (a.s.) 

doğurduğuna bakıp onu suçladılar. Eğer aksi olsaydı, iki grup da 

Hz. Meryem'in filan adamla evlendiğini ve Hz. İsa'nın (a.s.) da o ada¬ 

mın sulbünden olduğunu söylerlerdi. Bu durumda, Onun mucizevî 

doğumuyla ilgili şüpheleri dağıtmak için neden bu kadar uzun bir gi¬ 

riş yapıldığına bir sebep bulmak imkânsız olurdu. O zaman Hz. Isa 

(a.s.), “Meryem'in Oğlu” olarak değil de, filan adamın oğlu olarak anı¬ 

labilirdi. Bir taraftan Kur an ın Allah kelâmı olduğuna inandığım 

ilân eden, diğer taraftan da Hz. İsa'm (a.s.) normal olarak bir anne ve 

bir babadan dünyaya geldiğini ispatlamaya çalışanların durumu, 

gerçekte, Allah'ın kendisini bu insanlar kadar iyi bir şekilde ifade 

edemediğini göstermeye çabalamaktır. (Allah bizi küfre düşmekten 

korusun.) 
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49 İsrailoğulanna peygamber kılacak. (O da onlara şöyle diyecek:) 

"Gerçek şu, ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size çamurdan 

kuş biçiminde bir şey oluşturur, içine üfürürüm, o da hemencecik Al¬ 

lah’ın izniyle kuş oluverir. Ve Allah'ın izniyle doğuştan kör olanı, alaca 

hastalığına tutulanı iyileştirir ve ölüyü diriltirim. Yediklerinizi ve stok 

ettiklerinizi size haber veririm. Şüphesiz, eğer inanmışsanız bunda sizin 

için kesin bir ayet vardır."45 

50 "(Ben,) Benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve size haram kılman 

bazı şeyleri helal kılmak46 üzere size Rabbinizden bir ayetle geldim..47 

Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin." 
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51 "Gerçekten Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse 
O'na ibadet edin. Dosdoğru olan yol işte budur."48 

52 Nitekim İsa, onlardan küfrü sezince, dedi ki:"Allah için bana yardım 

edecekler kimdir?" Havariler:49 "Allah'ın yardımcıları biziz;50 biz Al¬ 
lah'a inandık, bizim gerçekten müslümanlar olduğumuza şahid ol" de¬ 
di. 

AÇIKLAMA 

45. Yani, “Eğer siz inatçı değilseniz, bilâkis Hakk ı (Gerçek) kabul 
etmek istiyorsanız, bu ayetler, sizi, benim bu evrenin Mutlak Hakimi 
ve Yaratıcısı olan Allah tarafından gönderildiğime ikna edecek kadar 
açıktır.” 

46. “Bu da benim Allah tarafından gönderildiğime bir delildir. Eğer 
ben gerçekten peygamber olmasaydım, kendi dinimi icat eder ve bu 
mucizelerle sizi daha önceki imanınızdan yeni inanca döndürür¬ 
düm. Fakat ben asıl dinin yine ay m ve doğru olduğunu söylüyor ve 
benden önce gönderilen peygamberlerin getirdiklerini tasdik ediyo¬ 
rum." 

Hz. İsa'nın, Hz. Musa ve diğer peygamberler (Allah’ın selamı hep¬ 
sinin üzerine olsun) tarafından getirilen dinin aynısını öğrettiği ko¬ 
nusu bugünkü İnciller tarafından bile desteklenmektedir, örneğin, 
Matta İncili ne göre Hz. İsa (a.s.) dağ'da verdiği vaazda şöyle den “Be¬ 
nim, kanunu ve peygambeleri yok etmeye geldiğimi düşünmeyin: 
Ben yok etmeye değil, tamamlamaya geldim” (5; 17). 

Hukukçu olan Ferisîlerden biri Hz. Isa'ya (a.s.) sordu: “Kanunda¬ 
ki en büyük emir nedir?” Hz. Isa (a.s.) şu cevabı verdi: 

“Rabbin olan Allah'ı bütün kalbinle, bütün nefsinle ve bütün zih¬ 
ninle seveceksin. Bu İlk ve en büyük emirdir. İkincisi de buna ben¬ 
zer: Komşunu kendin gibi seveceksin. Bütün peygamberler ve ka¬ 
nun, bu iki emirde toplanır." (Matta, 22;37-40). 

Başka bir fırsatta Hz. İsa (a.s) havarilerine şöyle dedi: 
“Hâkimler ve Ferisîler Musa'nın yerinde oturuyorlar. Bu nedenle 

onlar her neyi emrederlerse, gözleyin ve yapm; fakat onların yaptık¬ 
larının peşinden gitmeyin; çünkü onlar söylediklerini yapmazlar" 
(Matta 23; 2-3) 

47. Yani, “Ben cahil halkınızın bâtıl inançlarını, kanun adamlan- 
nızm kül kırk yaran tutumunu, zahitlerinizin aşın sofuluğunu ve 
müslüman olmayanların hükmü altında Allah'ın kanunianna yapı¬ 
lan kısıtlayıcı eklemeleri yürürlükten kaldırmak ve sümek için gel¬ 
dim. Ben size sadece Allah'ın helâl ve haram küdığı şeyleri helâl ve 
haram yapacağım.” 

48. Bu tüm diğer peygamberler gibi Hz. İsa'nın (a.s) da öğretilerini 
aşağıdaki üç esasa dayandırdığını gösterin 
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1) İnsanların boyun eğip teslim olması gereken En Yüce Otorite, 
sadece Allah'tır. Ve tüm sosyal ve ahlâkî sistemler tamamen bunun 
üzerine bina edilmelidir. 

2) Bu Yüce Gücün temsilcisi olarak bir peygambere de kayıtsız 
şartsız itaat edilmelidir. 

3) Eşyayı haram-helâl ve temiz-pis diye sınıflandıran düzenleme¬ 
ler ve kanunlar yapmak hakkı sadece Allah'ındır. 

O halde Hz. İsa, Hz. Musa. Hz. Muhammed ve tüm peygamberle¬ 
rin (Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun) bir tek ve aynı görev ile 
geldiği açıktır. Peygamberlerin hepsinin farklı görevlerde ve farklı 
amaçlan yerine getirmek için gönderildiklerini sanan kişiler, büyük 
bir yanılgı içindedirler. Evrenin mutlak Hâkim i tarafından, O nun 
kullarına elçi olarak gönderilen hiç kimsenin, insanların O na asi ve 
O'ndan müstağni olmalarını önlemek ve herhangi bir şekilde otorite¬ 
de Allah'ın yanısıra, O na ortaklar edinmelerini yasaklamaktan baş¬ 
ka bir görevi olmaz. Çünkü onlar, insanları Aziz olan Allah'a teslim 
olup, O na itaat etmeye ve O na bağlılığa ve sadece O na ibadet etme¬ 
ye davet etmek üzere gönderilmişlerdir. 

Ne yazık ki şu anda elde bulunan İncillerden hiçbiri Kur'an-ı Ke- 
rim'deki gibi bu kadar açık ve kesin bir şekilde Hz. Isa'nın (a.s.) göre¬ 
vini anlatmamak tadır. Yine de bu kitaplarda bu üç ana esas, oraya 
buraya serpiştirilmiş halde bulunmaktadır. Örneğin, Hz. İsa'nın 
(a.s) tek bir Allah'a ibadete inandığı aşağıdaki bölümlerden açıkça 
anlaşılmaktadır 

1) “Rabbin olan Allah'a ibadet edecek ve yalnız O na hizmet ede¬ 
ceksin" (Matta, 4: 10). 

2) Hz. İsa (a.s) sadece buna inanmakla kalmadı, bunu tüm etkin¬ 
liklerinin nihaî gayesi kıldı ve nasıl tüm evren O nun fiziksel kanun¬ 
larına boyun eğiyorsa, yeryüzündeki tüm insanları da o şekilde Al¬ 
lah’ın vahyi kanunlarına boyun eğdirmek için uğraştı. 

“Melekutun gelsin. Senin mülkün (saltanatın) gökte olduğu gibi 
yerde de egemen olacak” (Matta, 6; 10). 

Hz. İsa'nın (a.s.) kendisini daima bir peygamber ve semavî mül¬ 
kün bir temsilcisi olarak sunduğu ve insanları sadece bu alan içinde 
kendisine tâbi olmaya davet ettiğini bazı kendi sözleri de destekler. 
O,doğduğu yer olan Nasıra'da tebliğe başladığında, kendi halkı ve 
akrabaları O na karşı çıktılar. Matta, Markos ve Luka İncillerine göre 
Hz. İsa (a.s.) şöyle dedi: “Hiçbir peygamber kendi ülkesinde kabul 
görmez.” Düşmanlan Kudüs’te Onu öldürmek için bir komplo hazır¬ 
lamaya başladığı ve insanlar Ona başka yerlere gitmesini tavsiye et¬ 
tiğinde “Hiçbir peygamber Kudüs dışında ölmez” dedi. (Luka, 
13; 33). 

Hz. İsa (a.s.) son kez Kudüs'e girerken, havarileri: “Rab adına ge¬ 
len Krala selam olsun” diye yüksek sesle saygı göstermeye başladı¬ 
lar. Feristler buna gücendiler ve Ondan havarilerini susturmasını is- 
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tediler. O şu cevabı verdi: 
“Size derim ki, eğer bunlar sussalar, birdenbire taşlar bağırmaya 

başlar." (Luka, 19;38-40). 
Başka bir seferde de şöyle demiştir: 
“Ey çalışanlar ve ağır yükü olanlar, bana gelin, sizi dinlendireyim. 

Benim boyunduruğumu alın ve beni anlayın; çünkü ben alçakgö¬ 
nüllü ve halim biriyim.... Benim işim kolay ve yüküm de hafif (Matta 
11: 28-30). Bunun yanısıra Hz. İsa’nın (a.s.) insanların, insan yapısı 
kanunlara değil İlâhi kanunlara uymalarını istediği. Matta ve Mar- 
kos İncillerindeki bir bölümden de anlaşılabilir. Bu bölümde Ferisi- 
ler, havarilerin neden eskilerin geleneğini bozarak ellerini yıkama¬ 
dan yemek yediklerini sorduğunda Hz. Isa (a.s.) şu cevabı verdi: “İşa- 
ya (Kitab-ı Mukaddes’e göre Hz. İsa’dan (a.s.) önce 8. yüzyılda gelen 
peygamberlerden biri.-Çev.) sizin iki yüzlülüğünüzü önceden haber 
vermiştir. Bu insanlar beni ağızlarıyla destekliyorlar, fakat kalpleri 
benden uzaktır. Ne yazık ki onlar bana itaat etmiyor ve insanların 
emirlerini öğretiyorlar. Allah'ın emirlerini bir kenara bırakıp, testi ve 
çömlekleri yıkıyor ve benzeri insanların koyduğu görenekleri uygu¬ 
luyorsunuz. Daha sonra onlara şöyle dedi: Pekâla, Allah'ın emirleri¬ 
ni terkedip kendi geleneklerinizi muhafaza edin bakalım! Hz. Musa 
(a.s.) anne babanıza iyi davranın; kim anne ve babaya kötü konu¬ 
şursa mutlaka öldürülsün demişti. Siz anne-babasına karşı gelen 
bir adamı serbest bırakıyorsunuz. Babalarınızdan miras aldığınız 
gelenekler karşısında Allah'ın emirlerini hiçe sayıyorsunuz ve buna 
benzer daha birçok şeyler yapıyorsunuz. (Markos 7: 6-13). 

49. Arapça “havâri” kelimesi hemen hemen “ensar” kelimesi ile eş 
anlamlıdır. Kitab-ı Mukaddes'te bunlar “şakird” bazı yerlerde “ra- 
sûl" olarak adlandırıldılar. Hz. İsa (a.s.) diğer insanlara mesaj ulaş¬ 
tırmak gayesiyle onlan görevlendirmiş, bu nedenle onlara bu ad ve¬ 
rilmiştir; Allah onlan kendi, elçileri (apostles) olarak seçtiği için de- 
ğÜ. 

50. Islâm'ın ikamesine yardımcı olan kişiler Allah'ın yardımcılan 

olarak isimlendirilirler. Allah insanlara serbest irade vermiştir. İn¬ 
san ister isyan eder, ister itaat eder. Ancak ikna yoluyla insana itaat 
yolu açık bırakılmıştır. Çünkü O, serbestlik bahşettiği alanlarda in¬ 
sanlara isteklerini zorla kabul ettirmez. Bilâkis nasihat ve muhake¬ 
me yoluyla kabul ettirmek ister. Insanlan tavsiye ve nasihatla doğru 
yola ulaştırmak Allah'ın işi olduğundan Allah, İslâm'ı yaymak için 
güçlerinin son noktasına kadar çabalayanları "yardımcılan ve dost¬ 
lan" olarak adlandırır. Gerçekte bu, bir kulun ulaşabileceği en üst 
derecedir. Çünkü namaz kılarken, oruç tutarken ve bu gibi diğer 
ibadetleri yaparken insanın konumu sadece kul olmaktır. Fakat o, 
Allah'ın dininin yayılmasına çalıştığında, Allah'ın "dostu ve yardımcı¬ 

sı" olma gibi eşsiz ve yüce bir konuma yükselmektedir. Bu da bir in¬ 
sanın bu dünyada ruhî yücelme ile kazanabileceği en yüksek ma¬ 
kamdır. 
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53 "Rabbimiz, biz indirdiğine inandık ve peygambere uyduk. Böyle- 
ce bizi şahidlerle beraber yaz." 

54 Onlar ise bir düzen kurdular. Allah da (buna karşılık) bir düzen 

kurdu." Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır. 
55 Hani Allah, İsa'ya demişti ki: "Ey Isa, doğrusu senin hayatına Ben 

son vereceğim,51 seni kendime yükselteceğim, seni küfredenlerden te¬ 
mizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanlann üstüne 
geçireceğim.52 Sonra dönüşünüz yalnızca Bana'dır, hakkında anlaşmaz¬ 
lığa düştüğünüz şeyde aranızda Ben hükmedeceğim." 

AÇIKLAMA 

51. Arapça metindeki “müteveffT kelimesi, "teslim almak" ve "can 

almak" anlamlarına gelen ‘teveffa" kelimesinden gelin fakat burada 

mecaz! anlamda kulanılmıştır. Burada "görevden alma" anlamına 

gelmektedir. Allah, Hz. İsa'yı (a.s) geri çağırmıştır; çünkü Israiloğul- 
lan getirdiği apaçık ayetlere rağmen Onu reddetmişlerdir. Onlar 
yüzyıllardan beri Allah'a isyan ediyorlar ve onlara yapılan çeşitli 

uyan ve nasihatlara rağmen millî karakterleri yavaş yavaş bozulu¬ 
yordu. Arka arkaya birçok peygamberi öldürmüşler ve o denli küs¬ 
tah olmuşlardı ki, onları doğru yola çağıran her adamın kanma giri¬ 
yorlardı. Onlara son bir şans vermek için Allah, Hz. Isa (a.s) ve Hz. 
Yahya (a.s) peygamberleri aynı dönemde topluluklarına gönderdi. 
Bu peygamberler kendilerinin Allah tarafından gönderildiğine dela- 
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let eden öylesine açık ayetlerle gelmişlerdi ki, onlan Ancak Hakk a 
karşı önyargılı, gözü kapak ve doğru yoldan sapmış kişiler reddede¬ 
bilirdi. Israiloğullan bu son şanslarını da kaybettiler. Çünkü onlar 
daveti reddetmekle kalmayıp bir rakkasenin (dansöz) isteği üzerine 
Hz. Yahya (a. s) gibi büyük bir peygamberin başını kestiler. Yine on¬ 
lardan Fertsîler ve Hâkimler komplo hazırladılar ve Hz. İsa'yı (a.s.) 
Roma hükümeti tarafından bir şans daha verilmesine değmeyecek 
kadar inatçı olduklarını ispatlamış oldular. Bu nedenle Allah Hz. 
İsa’yı (a.s) geri çağırdı ve Israiloğullan'na, kıyamet gününe kadar re¬ 
zil ve aşağı bir hayatı lâyık gördü. 

Bütün bu bölümün, Hıristiyanların Hz. İsa'nın (a.s) ilâhlığı ile ilgi¬ 
li sapık görüşünü reddetmek ve düzeltmek üzere indirildiğini akılda 
tutmak faydalı olacaktır. Bu inancın Hıristiyanlar arasında geçerli 
olmasının üç nedeni vardır: 

1) Hz. İsa'nın (a.s) mucizevî doğumu, 
2) O'nun görülüp algılanabilen mucizeleri, 
3) O'nun göğe yükselişi, ki bu konuda onların kitapları çok açık 

ifadeler kullanır. Kur an, birinci maddeyi onaylar ve bunun, yani Hz. 
İsa'nın (a.s) babasız dünyaya gelişinin sadece Allah'ın sonsuz gücü¬ 
nü gösteren bir mucize olduğunu belirtir. O, istediği kimseyi istediği 
şekilde yaratabilir. Bu nedenle Hz. İsa'nın (a.s) mucizevi doğumu, 
Onu ilahlığa ortak kabul etmeye neden oluşturmaz. 

Kur'an, ikinci maddeyi de onaylar, hatta Hz. Isa'mn (a.) bütün bu 
mucizeleri, Allah'ın bir kulu olarak gösterdiği ve O'nun otoritesinden 
bağımsız olarak değil, bilakis O'nun izniyle yaptığı gerçeği vurgula¬ 
nır. O halde Hz. Isa’mn (a.s.) ilâhlığa ortak olduğu sonucuna varmak 
yanlıştır. 

Şimdi de üçüncü maddeyi ele alalım. Eğer Hıristiyanların “göğe 
yükseliş" inancı tamamen temelsiz olsaydı, bu inanç, onların tapın¬ 
dığı ve “Allah'ın oğlu” dedikleri kişinin yıllarca önce öldüğü ve toprak 
olduğu, eğer tam tatmin olmak istenirse şu şu yerde mezarının görü¬ 
lebileceği öne sürülerek kolayca reddedilebilirdi. Fakat Kur'an bunu 
açık bir şekilde ifade etmiyor. Diğer taraftan Kur an sadece O'nun 
"yükselişini ima eden açık ifadeler kullanmakla kalmaz, Hz. İsa'nın 
(a. s) çarmıha geıildiği fikrini de tamamen reddeder. Kur an a göre, 
son nefesinde “Eli, Eli, lama sabahchtani?” diye bağıran ve çarmıha 
gerilen kişi kesinlikle Mesih değildi. Çünkü çarmıha germe işlemi 
meydana gelmeden önce Allah, Mesih'i kendisine yükseltmiştir. 

O halde şu açıktır ki, bu ayetlerde Hz. İsa'nın (a. s) öldüğünü ispat¬ 
lamaya çalışanlar gerçekte Allah'ın kendisini açık ve belirli bir şekil¬ 
de ifade edemediğini göstermeye çalışmaktadırlar. (Allah bizi böyle 
bir düşünceden korusun.!) 

52. "O’nu inkâr edenler", Hz. İsa (a.s) tarafından Hakk'ı kabul et¬ 
meye çağrılan Yahudilerdir. "O'na uyanlar'' ise gerçekte sadece müs- 
lümanlardır; fakat Ona inananlann hepsini kasdettiği de söylenebi¬ 
lir. O zaman samimi Hıristiyanlar da bu gruba dahil olur. 
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56 "Küfredenleri ise, dünyada ve ahirette şiddetli bir azabla azablan- 
dıracağım. Onların hiç yardımcılan yoktur." 

57 "İman edip salih amellerde bulunanların ecirleri eksiksiz ödene¬ 
cektir. Allah, zalim olanları sevmez." 

58 Bunlan biz sana ayetlerden ve hikmetli zikr'den (Kur'an'dan) oku¬ 
yoruz. 

59 Şüphesiz, Allah katında İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. 
Onu topraktan yarattı, sonra ona "ol" demesiyle o da hemen oluver¬ 
di.53 

60 Gerçek, Rabbindendir. Öyleyse kuşkuya kapılanlardan olma.54 
61 Artık sana gelen bunca ilimden sonra, onun hakkında seninle 'çe- 

kişip-tartışmalara girişirlerse' de ki: "Gelin, oğullarımızı ve oğullarını¬ 
zı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım; 
sonra karşılıklı lanetleşelim de Allah'ın lanetini yalan söyleyenlerin üs¬ 
tüne kılalım."55 
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AÇIKLAMA 

53. “Eğer bir mucize sonucu dünyaya gelmek insana Allah veya Al¬ 
lah'ın oğlu olma hakkını veriyorsa, Adem buna daha lâyıktır. Çünkü 
Adem anasız-babasız yaratılmıştır; oysa İsa'nın sadece babası yok¬ 
tu." 

54. Buraya kadar Hıristiyanların gözü önüne serilen noktalar şun¬ 

lardır: 
Birinci olarak, onlara, Hz. İsa'nın (s.a) ilâhlığı inançlarının tama¬ 

men yanlış olduğu bildiriliyor. O sadece Allah'ın dileği ile mucizevî 
şekilde dünyaya gelmiş ve kendisine peygamberliğin apaçık bir ka¬ 
nıtı olan mucizeler verilmiş bir insandı. O'nun "yükselişi"ne gelince, 
kâfirler Onu çarmıha germeden önce Allah Onu kendine yükseltmiş¬ 
tir. Aslında kâinat Hâkimi nin gücü, kullarından herhangi birine di¬ 
lediği herhangi bir şekilde davranmaya yeter. Bu nedenle Hz. İsa'ya 
(a.s) hasredilen bu özel davranış nedeniyle, Hz. İsa'nın (s.a) ilâh ol¬ 
duğu, O nun oğlu olduğu veya otoritesinde O na ortak olduğu sonu¬ 
cuna varmak tamamen yanlıştır. 

İkincisi, Hz. Muhammed'in (s.a.) onları, Hz. İsa'nın (a.s) kendi za¬ 
manında ortaya koymaya çalıştığı aynı gerçeğe (Hakk) çağırdığı ve iki 
peygamberin öğretilerinin temelde özdeş oldukları noktasında dik¬ 
kat etmeye yöneltiyorlar. 

. Oçüncüsü, Hz. Isa'nın (a.s) havarileri, Kur an da ortaya konulan 
aym İslâm'a inanmışlar ve uymuşlardır. Bununla birlikte daha son¬ 
raki çağlarda yaşayan Hıristiyanlar Hz. İsa'nın (a.s) mesajım terket- 
mişler ve havarilerin inancından sapmışlardır. 

55. Tartışmayı bu şekilde halletme metodu, Necran'dan gelen he¬ 
yet üyelerinin gerçekten inat ettiklerini göstermek için öne sürül¬ 
müştür. Aslında onlar yukarıdaki bölümde değinilen noktalara hiç¬ 
bir cevap bulamamışlar ve kendi kitaplannda bile sözkonusu inanç¬ 
larını destekler ve haklı gösterir nitelikte delil getirememişlerdir. Bu 
nedenle kendi inançlarının gerçeğe uygun olduğunu ve hatalı olma¬ 
dığını emin bir şekilde iddia edememişlerdi. Bunujı yanısıra, Hz. 
Peygamberin (s.a) yaptığı şeyleri, öğrettiklerini ve karakterini yakın¬ 
dan gözlediklerinde, o kadar etkilenmişlerdi ki, heyettekilerin çoğu 
kalben O'nun gerçekten peygamber olduğuna ikna olmuşlardı veya 
en azından O nu cesaretle reddedemeyecek hale gelmişlerdi. Yapılan 
teklifi kabul etmemelerinin nedeni de buydu: “Eğer gerçekten inan¬ 
cınızda sadıksanız, bizimle birlikte Allah'a dua edip O nun lânetinin 
Isa (a.s) hakkında yanlış şeyler söyleyenlerin üzerine olmasını diler¬ 
siniz.” Onların bu teklifi kabul etmemeleri bütün Arabistan'a açıkça, 
o zamana dek dindar olarak tanınan Necran Hıristiyanlarının rahip 
ve dinî liderlerinin, kendilerinin bile emin olmadıkları inançları öne 
sürdüklerini gösterdi. 
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62 Şüphesiz bu, gerçek bir olayın haberidir. Allah'tan başka ilah yok¬ 

tur. Ve şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibi¬ 

dir. 
63 Eğer yüz çevirirlerse, elbette Allah, fesat çıkaranları bilir. 
64 De ki:56 "Ey Kitap ehli, bizimle aranızda müşterek (olacak) bir keli- 
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meye gelin.57 (Ki o da şudur.) Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, 

O’na hiç bir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp kimimiz kimimizi 

Rabler edinmeyelim." Eğer yine yüz çevirirlerse, deyin ki: "Şahid olun, 

biz gerçekten müsllimanlarız." 

65 "Ey Kitap ehli, İbrahim konusunda ne diye çekişip-tartışıyorsu- 

nuz? Tevrat da, İncil de ancak ondan sonra indirilmiştir. Yine de akıl er¬ 

dirmeyecek misiniz."58 

66 İşte sîzler böylesiniz; (diyelim ki) hakkında bilginiz olan şeyde 

tartıştınız, ama hakkında hiç bilginiz olmayan şey konusunda ne diye 

tartışıp-duruyorsunuz? Oysa Allah bilir, sîzler bilmezsiniz. 

67 İbrahim, ne Yahudi idi, ne de Hıristiyandı: ancak o, hanif (muvah- 

hid) bir müslümandı,59 müşriklerden de değildi. 

68 Doğrusu, insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar ve bu 

peygamberle iman edenlerdir. Allah, mü'minlerin velisidir. 

AÇIKLAMA 

56. Buradan itibaren üçüncü bölüm başlar. Burada ele alınan ko¬ 

nu bu bölümün Bedir ve Uhud Savaşları arasmaki süre içinde nazil 

olduğunu göstermektedir. Üç bölümün muhtevası da kendi içine o 
kadar bağlantılıdır ki, hiçbir yerde tutarsızlığa rastlanmaz. Bu ne¬ 
denle bazı tefsirciler bu bölümün de Necran heyetine hitaben nazil 

oluduğu gibi yanlış bir düşünceye kapılmışlardı. Fakat buradan iti¬ 
baren yer alan bölümün dile getiriliş biçimi, onun Yahudilere hita¬ 
ben nazil olduğunu açıkça göstermektedir. 

5*7.Yani, “Bizim kabul ettiğimiz ve sizin de kendi kitaplarınızın öğ¬ 

retileri ile desteklendiği ve tasdik edildiği için, yanlış’ diye reddede- 
mediğiniz inancımızda bize katılın.” 

58. Yani, “Sizin Yahudiliğiniz ve Hıristiyanlığınız, Tevrat ve İncil in¬ 

dirildikten çok uzun zaman sonra ortaya çıktı. Oysa Hz. İbrahim 
(a.s) bu kitaplar gönderilmeden çok önce yaşadı. Şimdi, sıradan bir 

adam bile Hz. İbrahim'in (a. s) dininin hiçbir şekilde Yahudilik veya 
Hıristiyanlık olmayacağını kolayca anlayabilir. O halde eğer Hz. İb¬ 
rahim (a.s) sizin de inandığınız gibi, doğru yolda ve kurtuluşa eren¬ 

lerden ise, doğru yolda olmak ve kurtuluşa ermek için, Yahudilik ve¬ 
ya Hıristiyanlığa uymanın şart olmadığı ortaya çıkıyor.” (Bkz. Baka¬ 

ra an: 135, 141) 

59. Arapça hanîf kelimesi, diğer bütün yollan reddettikten sonra, 

bir tek belirli yola uymayı seçen kişi için kullanılır. Biz bu anlamı 

"Müslüman, imanında samimi olan" diye ifade ettik. 
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69 Kitap Ehlinden bir grup, sizi şaşırtıp-saptırmayı arzuladı; fakat on¬ 

lar ancak kendi nefislerini şaşırtıp-saptınrlar da şuuruna varmazlar. 

70 Ey Kitap Ehli, siz şahid olup dururken, ne diye Allah’ın ayetlerini 

inkâr ediyorsunuz?60 

71 Ey Kitap Ehli, neden hakkı bâtıl ile örtüyor ve siz de bildiğiniz hal¬ 

de hakkı gizliyorsunuz? 

72 Kitap Ehlinden bir bölümü, dedi ki: "İman edenlerin üzerine ine¬ 

ne, gündüzün başlangıcında inanın, bitiminde ise inkar edin. Belki on¬ 

lar da dönerler."61 

73 "Ve sizin dininize uyanlardan başkalarına inanıp güvenmeyin." 

De ki: "Hiç tartışmasız doğru olan yol Allah'ın dosdoğru yoludur. Size 

verilenin bir benzeri birine (İslâm peygamberine) veriliyor ya da Rabbi- 

nizin katında onlar (müslümanlar) size karşı deliller getiriyorlar, diye 

mi (bu telaşınız?) De ki: "Şüphesiz 'lutuf ve ihsan (fazl)' Allah’ın elinde¬ 

dir, onu dilediğine verir.61/8 Allah (rahmetiyle) geniş olandır,62 bilen 

dir.63 

74 O, kime dilerse rahmetini tahsis eder. Allah büyük 'lutuf ve ihsan 

(fazl)' sahibidir. 

75 Kitah Ehlinden öylesi vardır ki, ona bir kantar emanet bıraksan 

onu sana öder; onlardan öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet bırak- 

san, sen, onun tepesine dikilip-durmadıkça onu sana ödemez. Bu onların 

"ümmiler (zayıf ve bilgisizler veya Ehl-i Kitap olmayanlar) konusunda 

üzerinizde bir yol (sorumluluk) yoktur"64 demiş olmalarındandır. Oysa 

onlar kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı yalan söylemektedir¬ 

ler. 

76 Hayır; kim ahdine vefa eder ve sakınırsa şüphesiz Allah da mutta¬ 

ki olanları sever. 

AÇIKLAMA 

60. Bu cümle “Siz kendiniz şehadet edip dururken” şeklinde de an¬ 

laşılabilir. Fakat iki durumda da ifadenin anlamında bir değişiklik 

olmaz. Hz. Peygamber in (s.a) temiz hayatı. O nun ashabı üzerinde 

görülen derin etkisi, Kuranın yüce öğretileri, o kadar açık ayetlerdir 

ki, peygamberlerin hayatlarına ve İlâhî kitapların tabiatına aşina 

olan hiç kimse O nun peygamberliğini reddedemezdi. O kadar ki. 



270 TEFHİMUL KURAN 3 / Âl-i Imran Suresi 

ehl-i kitap bazı zamanlarda apaçık Hakk a karşı çıkamıyor ve ister 

istemez Kuranın onlan tekrar tekrar inatçılık ve Allah ın apaçık 

ayetlerini görüp kalplerinde tamamen ikna olduktan sonra, bile bile 

Hakkı reddetmekle suçlamasının nedeni budur. 

61. Bu, Medine'nin hemen dışmda yaşayan Yahudi âlimlerinin ve 

liderlerinin İslâm Hareketi'nin gücünü zayıflatmak için kurdukları 

tuzaklardan biriydi. Onlar, sadece, gizli düzenlerle bazı müslüman- 

lan kandırmak için İslâm'a ilgi dııyar görünüyorlardı. Amaçlan 

müslümanlann cesaretini kırmak ve yığınlar arasında Hz. Peygam¬ 

berin (s.a) söyledikleri ve öğrettikleri ile ilgili şüpheler uyandırmak¬ 

tı. Bu amaçla Medine'ye müslüman olduğunu ilân eden, fakat daha 

sonra müslümanlar arasında ve onların Peygamber inde şu şu kötü¬ 

lükleri gördüğü için Islâm'dan çıktığını açıklayan adamlar gönder¬ 

meye başlamışlardı. 

61/a Onların bu zavallı oyuna girmelerinin nedeni, Islâm'ı kıskan- 

malan ve atalann dinine bağlı olmalarıdır. Onlar şu sözlerle azarla¬ 

nıyorlar: “Allah sizin önyargılarınızla sınırlı değildir; bilâkis, O kime 

dilerse hidayetini (doğru yol) verir. Şimdi de O, size verilen hidayetin 

bir benzerini, rahmeti nedeniyle, müslümanlara vermiştir. Sizin 

kurnazca tuzaklarınızın, hidayeti onlardan gideremeyeceğini veya 

onun yerine sapık yolu getiremeyeceğini, bilâkis bu tuzakların Rab- 

biniz katında sizin aleyhinize bir kanıt olacağmı çok iyi anlamalısı¬ 

nız.” Allah bununla onların önyargılarından vazgeçip, başka birine 

(Hz. Muhammed (s.a)) indirilmiş de olsa Hakk a tâbi olmayı mı; yok¬ 

sa inatlannda direnip müslümanlann, Rableri önünde kendi aleyh¬ 

lerinde kullanabilecekleri deliller ortaya koymaya devam etmesine 

rağmen, sadece inatçı ve önyargılı oluşlan nedeniyle Hakk ı reddet¬ 

meyi mi seçeceklerini görmek istemiştir. 

62. Arapça "Vâsi" Her şeyi kaplayan kelimesi genellikle Kur an da 

şu üç durumda geçer. 

1) Bir topluluğun dar görüşlülükle uyanldığı ve onlara Allah'ın 

kendileri gibi olmadığı hatırlatıldığında, 

2) Birisi cimrilik ve hasisliği nedeniyle azarlandığı ve Allah’ın 

onun gibi cimri olmadığı söylendiği zaman, 

3) insanlar, kendi tahayyül kapasitelerinin sınırlı olması nedeniy¬ 

le Allah'ın sonlu olduğuna inandıklarında, onlara Allah'ın sonsuz ve 
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sınırsız olduğu söylenir. (Bkz. Bakara an: 116). 

63. Yani, “Allah, kimin şerefli ve daha faziletli olmayı hakettiğini bi¬ 

lir." 

64. Yani, “Onlardan sadece Yahudilerle olan ilişkilerinde adaletli 

olmaları isteniyor ve Yahudi olmayan birinin mülkünü gaspetmekte 

bir beis görülmüyordu. Bu inanç sadece cahil Yahudi yığınları ara¬ 

sında yaygın değildi. Bilâkis bütün dinî sistem, İsrailliler ve İsrailli 

olmayanlarla kurulan iliş kile ide tamamen faiklı davranmaya mü¬ 

saade edecek bir şekilde yoğrulmuştu. Onların ahlâkî değerleri belli 

bir tür davranışı Israiloğullanndan birine karşı yapmayı yasaklıyor, 

fakat Yahudi olmayan birine karşı o şekilde davranmaya izin veri¬ 

yordu. Aynı şey bir İsrailli için doğru oluyor; fakat İsrailli olmayan bi¬ 

ri için ise yanlış kabul ediliyordu, örneğin Kitab-ı Mukaddes şöyle 

der: “Her yedi yılın sonunda... komşusuna bir şey ödünç veren kişi 

onu bağışlasın...”, fakat “eğer bir yabancı(ya borç vermiş) iseniz onu 

geri isteyebilirsiniz.” fTesniye, 15; 1-3). Başka bir yerde de tefecilikle 

(faiz) ilgili kanun şu şekilde ifade edilmiştir: “Bir yabancıya faizle 

borç verebilirsiniz, fakat kardeşinize faizle borç vermemelisiniz.” 

(Tesniye, 23;20). “Eğer bir adam Israiloğullan'ndan birinin bir şeyini 

çalsa, onunla ticaret yapsa veya onu satsa, bu kişi öldürülür.” (Teş¬ 

riiye, 24:7). Talmud'da denilmektedir ki: “Şayet bir Israilli'nin boğa¬ 

sını İsrailli olmayan bir kimsenin boğası yaralarsa, Israilli’ye tazmi¬ 

nat vermek zorundadır. Eğer Israilli'nin boğası İsrailli olmayanın bo¬ 

ğasım yaralarsa, İsrailli tazminat vermek zorunda değildir. Bir kim¬ 

se kaybolmuş bir şey bulursa ve bulduğu şey İsraillilerin yerleşim 

bölgesindeyse, bulduğu şeyi sahibine vermek için ilân etsin. Şayet. 

İsrailli olmayanların bölgesinde bulunmuşsa, ilân etmeye gerek 

yoktur. İsmail'in Rabbi diyor ki: Eğer bir ümmi ile bir İsrailli arasın¬ 

da anlaşmazlık çıkmışsa, mahkemedeki hâkim, kardeşinin lehine 

bitmesi için uğraşsın. Mümkün değilse ümmilerin kanunlarına gö¬ 

re, kardeşinin lehine bir sonuç almaya çalışsın. Ve “Bu sizin kanu¬ 

nunuza göredir” desin. Her iki kanundan da yararlanamryorsa, han¬ 

gi yolla olursa olsun, İsrailli kardeşini kazandırsın. İsmail'in Rabbi, 

“Israilli olmayanların zaaflarından yararlanın” diyor.” (Talmudic 

Mıscelleny. Paul lsaac Hershum. 1880, London. Sh. 37, 210-221). 
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77 Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere karşılık satanlar, işte 

onlar; ahirette onlar için hiç bir pay yoktur, kıyamet gününde Allah, on¬ 
larla konuşmaz, onlan gözetlemez ve onları arındırmaz.65 Ve onlar için 
acıklı bir azab vardır. 

78 Onlardan öyleleri vardır ki, dillerini kitaba doğru eğip bükerler, 
siz onu (bu okur göründüklerini) kitaptan sanırsınız diye.66 Oysa o kitap¬ 
tan değildir. "Bu Allah katındandır" derler. Oysa o, Allah katından de- 
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ğildir. Ve onlar, kendileri de bildikleri halde Allah’a karşı (böyle) yalan 

söylerler. 

79 Beşerden hiç kimsenin, Allah kendisine Kitabı, hükmü ve pey¬ 

gamberliği versin de, sonra o, insanlara: "Allah'ı bırakıp bana kulluk 

edin" deme (hakkı ve yetki)si yoktur. Fakat o, "Öğretmekte olduğunuz 

ve ders alıp vermekte bulunduğunuz Kitaba göre Rabbâni'ler67 olunuz 

(deme görevindedir.)" 

AÇIKLAMA 

65. Onlar günahlann en kötüsünü işlemelerine rağmen hâlâ he¬ 

sap gününde Allah'ın gözdeleri olacaklarından. O nun rahmet ve ilti¬ 

fatına sadece kendilerinin sahip olacağından emindirler. Çünkü on¬ 

lar ahiret te. azizlerin şefaati ile dünyada işledikleri günahlann ceza- 

lanndan ahiret te kurtulacaklarına inanıyorlardı. Fakat o gün onla¬ 

ra umduklarından farklı bir şekilde davranılacaktır. 

66. Arapça metni sadece şeklen ele alırsak, “onların Kitab ın asıl 

anlamından uzaklaşüklan ve kelimeleri değiştirerek anlamım sap¬ 

tırdıkları" anlatılmak isteniyor denebilir. Fakat metnin gerçek anla¬ 

mı şudur: Kitab'ı okurlarken onlar kendi çıkarlarına, kendi icat et¬ 

tikleri dini inançlara veya teorilere uygun olmayan belirli bazı kelime 

veya cümlelerde dillerini sürçtürüyorlardı. Böylece. insanlan zihni 

hatalara, yanlış sonuçlara ve yanlış dini inançlara yöneltmek için 

anlamlan değiştiriyorlardı. Ne yazık ki. bazılarının Kur an da da aynı 

şeyi denemeye çalıştığı görülmüştür. Örneğin Hz. Peygamber in (s.a) 

insanüstü özelliklere sahip olduğuna inananlar. Kehf suresinin 

110. ayetini!^ - J) değiştirip -‘J») diye okuyor¬ 

lardı. Birinci ve doğru okuyuş: “De ki (Ey Peygamber). Ben de sizin gi¬ 

bi bir beşerim” anlamına gelir. Halbuki ikinci okuyuş anlamı saptı¬ 

rır: “De ki (Ey Peygamber), gerçekte Ben sizin gibi bir beşer deği¬ 

lim.” 

67. Rabbani (rabbi) Yahudilerin dini işlerini yöneten, ibadetlerini 

düzenleyen ve kanununu yürüten, yorumlayan dinî görevlinin adı¬ 

dır. 
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80 O, melekleri ve peygamberleri sizin Rabler edinmenizi emretmez. 

Siz, müslümanlar olduktan sonra, size küfrü mü emredecek?68 

81 Hani Allah peygamberlerden "kesin bir söz (misak)' almıştı: "An- 

dolsun size Kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini doğ¬ 

rulayan bir peygamber geldiğinde, ona kesin olarak iman edecek ve ona 

yardımda bulunacaksanız."69 Demişti ki: "Bunu ikrar ettiniz ve bu ağır 

yükümü aldınız mı?" Onlar "İkrar ettik" demişlerdi de "Öyleyse şahid 

olun, ben de sizinle birlikte şahid olanlardanım" demişti. 

82 Artık kim bundan sonra sırt çevirirse, onlar fasık olanlardır.70 

83 Peki onlar, Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Oysa gök¬ 

lerde ve yerde her ne varsa -istese de, istemese de- O'na teslim olmuştur71 

ve O'na döndürülmektedirler. 
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AÇIKLAMA 

68. Bu iki ayet, birçok topluluğun peygamberlerine atfettikleri 
yanlış sıfatların, bir meleği veya bir peygamberi ilâh veya tapınma 
nesnesi yapmak için Kitap ta yaptıkları değişiklikerin toptan redde- 
dilişidir. Burada önemli bir formül gözler önüne serilmektedir. Al¬ 
lah'tan başkasına ibadeti öğreten ve Allah'ın bir kulunu ilâhlık ma¬ 
kamına yücelten hiçbir mesaj Allah’ın talimatı olamaz. Bu nedenle 
bir kitapta böyle bir şeyin varlığı, onun sonraki yılarda sapık bir kim¬ 
se tarafından kitaba eklendiğinin açık bir delili olarak görülmelidir. 
O halde “Allah’ın oğlu olma veya O na eşit olma” iddiası hiçbir şekilde 
Hz. Isa'nın (a.s) kendisi tarafından ortaya konulmuş olamaz. Ancak 
O'nun sapık takipçilerinden biri bunu uydurmuş olabilir. 

69. Bu şu anlama gelir: “Ey kitap ehli! Siz, kendi peygamberinize 
verdiğiniz sözle Muhammed'e (s.a) inanmak ve O na yardım etmekle 
yükümlüsünüz. Çünkü biz her peygamberden (ve onlara uyanlar¬ 
dan), yeryüzünde bizim öngördüğümüz hayat tarzını kurmak ve teb¬ 
liğ etmek için tarafımızdan gönderilen her peygambere yardım etme¬ 
leri konusunda söz aldık. Bu nedenle siz O'na karşı önyargılı olma¬ 
malısınız, dini de kendi tekelinizde sanmamalısınız; Hakk’a karşı 
çıkmak yerine, Hakk'ı yaymak amacıyla ortaya çıkan bayraktarın 
sancağı altında toplanmalısınız.” 

Bu bağlamda bu sözün Hz. Muhammed'den (s.a) önce gelen bü¬ 
tün peygamberlerden alındığını açıkça belirtmekte yarar var. Böyle- 
ce her peygamber kendinden sonra gelecek olan peygamberi halkına 
haber vermiş ve onlardan, gelen peygambere uymaları istenmiştir. 
Fakat Hz. Muhammed'den (s.a) de böyle bir söz alındığını bildirir bir 
delile, ne Kuranda, ne de hadislerde rastlanmamak tadır. O, ümme¬ 
tine kendisinden sonra bir peygamber geleceğini de bildirmemiştir. 
Aksine O, peygamberlerin sonuncusu olduğunu söylemiştir. 

70. Bu, Ehi-i Kitab'ın, Hz. Muhammed'e (s.a) karşı çıkıp O'nun da¬ 
vetini reddederek Allah’a verdikeri sözü tutmadıkları anlamına gelir. 
Onlar kendi peygamberlerinin Allah'la yaptığı sözleşmeyi önemse¬ 
miyorlardı. Bu nedenle onlar, Allah ın koyduğu sınırlan aşan azgın 
ve sapıklardır. 

71. Yani, “Bütün kâinat ve onun içindekiler Islâm'a uyup Allah'a 
teslim olurken, aynı kâinatta yaşayan bu kâfirler Islâm'dan başka 
hangi hayat nizamına uymaya çalışıyorlar?” 
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84 De ki: "Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub 
ve torunlarına indirilene, Musa’ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinen 
verilenlere iman ettik. Onlardan hiç biri arasında aynlık gözetmeyiz.72 

Ve biz O'na teslim olmuşlarız." 
85 Kim İslâm'dan başka bir din ararsa asla ondan kabul edilmez. O, 

ahirette de kayba uğrayanlardandır. 
86 Kendilerine apaçık belgeler geldiği ve peygamberin hak olduğuna 

şahid oldukları halde, imanlarından sonra küfre sapan bir kavmi Allah 
nasıl hidayete erdirir?73 Allah, zulmeden bir kavmi hidayete erdirmez. 

87 İşte bunların cezası, Allah'ın meleklerin ve bütün insanların lanet¬ 

lerinin üzerine olmasıdır. 
88 İçinde temelli kalıcıdırlar. Onların azabı hafifletilmez ve onlar gö¬ 

zetilmezler. 
89 Ancak bundan sonra tevbe edenler, 'salih olarak davrananlar* baş¬ 

ka. Çünkü Allah, gerçekten bağışlayandır, esirgeyendir. 
90 Doğrusu, imanlarından sonra küfredenler, sonra küfürlerini arttı¬ 

ranlar;74 bunların tevbeleri kesinlikle kabul edilmez. İşte bunlar, sapık¬ 

ların ta kendileridir. 
91 Şüphesiz küfredip kâfir olarak ölenler, bunların hiç birisinden, 

yeryüzü dolusu altın olsa -bunu fidye olarak verse de- kesin olarak kabul 
edilmez. Onlar için acıklı bir azab vardır ve onların yardımcıları yok¬ 

tur. 

AÇIKLAMA 

72. “Biz farklı peygamberlere farklı davranmayız”, biz onların her- 
birini kabul eder ve hiçbirini reddetmeyiz. Onlardan hiçbirine yalan¬ 
cı demeyiz, hepsinin hak peygamber oluduğuna inanırız. Biz önyargı 

dan ve cehaletten uzağız, yeryüzünün neresine gelirse gelsin Al¬ 
lah'tan Hakk ı (Gerçek) getiren her rasulun hak olduğuna şehadet 

ederiz.” 
73. Burada Hz. Peygamberin (s.a) zamanında yaşayan Yahudi 

âlimlerinin, O’nun gerçekten Allah'ın peygamberi olduğunu ve 
O'nun öğretilerinin daha önceki peygamberlerle aynı olduğunu 
açıkça anlayıp, şehadet ettikleri anlatılıyor. Fakat buna rağmen on¬ 
lar, sadece, O'nu reddetmekle kalmadılar; yüzyıllardan beri süren 
önyargıları, inatçılıkları ve Hakk a düşman oluşları nedeniyle, aynı 

zamanda O na düşman da oldular. 
74. "Onlar küfürde direndiler": İmanı reddetmekle kalmadılar, da¬ 

ha da ileri gidip ona karşı düşmanlık ve kötü niyetlerini ortaya koy¬ 
dular. Kafalarda şüpheler ve sorular yaratarak ve tebliği başarısız 
kılmak için çeşitli tuzak ve gizli planlar kurarak insanları Allah'ın 
yolundan engellemek için ellerinden geleni yaptılar. 
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92 Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe erişemezsi¬ 

niz.75 Her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir. 

93 Tevrat indirilmeden evvel, İsrail'in76 kendine haram kıldıkların¬ 

dan başka, İsrailoğullanna77 bütün yiyecekler helal idi. De ki: "Şu halde 

eğer doğruysanız, Tevrat'ı getirin de onu okuyun." 

94 Artık bundan sonra kim Allah'a karşı yalan düzüp-uydurursa, işte 

onlar, zalim olanlardır. 

95 De ki: "Allah doğru söyledi. Öyleyse Allah'ı bir tanıyan (Hanifller 

olarak İbrahim'in dinine uyun. O, müşriklerden değildi."78 

AÇIKLAMA 

75. Bundan kasıt, Yahudilerin fazilet konusundaki yanlış anlayış¬ 

larım ortadan kaldırmaktır. Onlara göre en büyük fazilet, yüzyıllar¬ 

dan beri ataları tarafından uygulanan gelenekleri dış görünüşlerin- 
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de sergilemekti. Bunun yanısıra onlar, fazileti (birr), bilginlerinin or¬ 

taya koyduğu legal sistemin standartlarıyla ölçüyorlardı. Dıştan çok 

dindar görünmelerine rağmen en “muttakfleri bile bağnaz, açgözlü 

ve cimri idi. Bunun da ötesinde onlar Hakk ı satmakta veya Ona iha¬ 

net etmekte tereddüt etmiyorlardı. Yine de sıradan insanlar onları 

faziletli olarak tanıyorlardı. Burada onlann gerçek fazilete (birr), sa¬ 

dece dışta kendi icat ettikeri bazı ibadetleri yapar görünmekle sahip 

olamayacakları; ancak Allah'ı sevip, O nun dileğini her şeyden üs¬ 
tün tutarak birr'e erebileceklerinin söylenmesinin nedeni işte bu- 

dur. Herhangi dünyevi bir şeyi Allah tan çok seven bir kişi için fazilet 

kapısı kapak olduğundan, Allah aşkı için sevdiği şeyleri feda etmeye 

hazır olmayan bir kimse gerçek iyiliğe (birr) ulaşamaz. 

Bu sevgi ruhu olmaksızın yapılan ibadetler, kurtlar tarafından 

yenmiş bir tahta üzerine çekilen boya gibidir. Bir insanın bu dıştaki 

boya ile aldatılması mümkündür; fakat, Allah'ı bu tür düzenlerle al¬ 

datmak imkânsızdır. 

76.93. ayet bir itiraza cevap vermektedir. Yahudiler, Kur an ın ve 

Hz. Peygamberin (s.a) talimatlarının esas noktalarında bir hata bu¬ 

lamayınca -çünkü bu din ile daha önceki peygamberlerin getirdiği 

din arasında fark yoktu- fıkıhla ilgili itirazlarda bulunmaya başladı¬ 

lar. İtirazlardan biri de Hz. Peygamberin (s.a) diğer peygamberler za¬ 

manında helâl olan şeyleri haram kıldığı konusu idi. 

77. Eğer İsrail kelimesi Israiloğullan'nı kastediyorsa, onlann Tev¬ 

rat'ın indirilmesinden önce, geleneksel olarak yasak olan bazı şeyleri 

kendilerine yasakladıktan anlaşılır. Fakat eğer kelime Hz. Yakub u 

(a.s) kastediyorsa (ki bu ihtimal daha kuvvetlidir), o zaman Onun 

bazı şeyleri sevmediği için veya bazı hastalıklara neden oldukların¬ 

dan dolayı yemediği, fakat Onun soyundan gelenlerin bunlan yasak 

olarak kabul ettikleri anlaşılır. Bunu izleyen ayet, Kitab-ı Mukad- 

des'te devenin, yabanî tavşanın, vs. haram olduğunu bildiren hük¬ 

mün Tevrat'ta olmadığım, fakat sonradan Yahudi bilginleri tarafın¬ 

dan Tevrat'a sokulduklarını gösterir. (Bkz. Enam an: 122). 

78. Burada onlara şu ders anlatılmak isteniyor: Hz. İbrahim (a.s) 

tarafından öğretilen yalnız Allah'a itaat ilkesi gerçek imanın kökü¬ 

dür. Fakat siz bunu terkettiniz ve O nun yanısıra başka ilâhlar edin¬ 

diniz. Bundan başka, yüzyıllar süren sürgün hayatınız boyunca Hz. 

İbrahim'in (a. s) dinini bıraktıktan sonra, bilginleriniz tarafından or¬ 

taya konulan küçük meselelerle uğraşmaya daldınız. 
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96 Gerçek şu ki, insanlar için ilk kurulan Ev, Bekke (Mekke) de, o, kut¬ 

lu ve bütün insanlar (alemler) için hidayet olan (Kâbe)dir.79 
97 Orda apaçık ayetler80 (ve) İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya gi¬ 

rerse o güvenliktedir.81 Ona bir yol bulup güç yetirenlerin Ev'i haccetme¬ 

si Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim de küfre saparsa, kuşku 
yok, Allah alemlere karşı muhtaç olmayandır. 

98 De ki: "Ey Kitap Ehli, Allah yapmakta olduklarınıza şahid iken, ne 
diye Allah'ın ayetlerine küfrediyorsunuz?" 

99 De ki: "Ey Kitap Ehli, sizler şahidler olduğunuz halde, ne diye 

iman edenleri Allah yolundan -onda bir çarpıklık bulmaya yeltenerek- 
çevirmeye çalışıyorsunuz? Allah, yapmakta olduklarınızdan gafil değil¬ 
dir" 

AÇIKLAMA 

79. Onların itirazı kıblenin eski peygamberlerin kıblesi olan Ku¬ 

düs'teki Mescid-i Aksadan Mekke'deki Mescid-i Haram a çevrilmesi 
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hakkındaydı. Bu itiraza Bakara suresinde cevap verilmişti; fakat, 
Yahudiler bu eleştirilerinde direndikleri için burada bir kez daha ce¬ 
vap veriliyor. Kâbe'nin Hz. İbrahim (a.s) tartından Mescid-i Aksa'dan 
önce inşa edildiği, bu nedenle kıble olması için zaman önceliğine sa¬ 
hip olduğu iddia edilir. Kitab-ı Mukkaddes, Mescid-i Aksa'nın Hz. 
Musa'dan (a.s) yaklaşık 450 yıl sonra Hz. Süleyman (a.s) tarafından 
yaptırıldığım 0 Krallar. 6:1) ve O'nun krallığı döneminde kıble oldu¬ 
ğunu yazar, (I Krallar, 8:29-30) Diğer taraftan, Arabistan'la ilgili tüm 
tarih kitapları ittifakla Kâbe'nin Hz. İbrahim (a.s) tarafından Hz. Mu¬ 
sa nm (a.s) gelişinden yaklaşık 900 yıl önce yapıldığını söyler. 
Kabe’nin inşa edilmede zaman önceliğine sahip olduğu konusu o ka¬ 
dar kesindir ki, kimse bunu inkâr edemez. 

80. "Beyt" (Ev) kelimesinde, Allah'ın onu kabul ettiğini ve "Kendi 
Evi" olarak tayin ettiğini gösteren birçok ayetler vardır. Çok verimsiz 
bir yerde yapılmış olmasına rağmen, Allah orada yaşayanlara nzık- 
lan için vesile kılmıştır. Bunun yamsıra, İslâm'ın gelişinden önce 
tüm Arabistan'da 2500 yıldan beri süregelen karışıklık ve düzensiz¬ 
liğe rağmen. Kâbe ve çevresinde barış ve güvenlik hüküm sürüyor¬ 
du. Sadece bununla da kalmıyordu; Kâbe'nin varlığı nedeniyle yılda 
dört ay Arabistan'da banş yapılıyordu. Bir başka işaret de Kâbe’yi 
yıkmak için, Mekke'ye 50 yıl önce saldırdığında Ebrehe ve ordusu¬ 
nun Allah'ın azabına uğramasıydı. Bu ayeterin nazil oluduğu dö¬ 
nemde, her Arap bu olayı bütün ayrıntıları ile biliyordu; olayı bizzat 
yaşayanlar da vardı. 

81. Kâbe'nin kutsiyeti cehaletin en karanlık günlerinde bile o ka¬ 
dar saygı uyandırıyordu ki, kana susamış iki düşman bile onun için¬ 
de birbirlerine dokunmuyorlardı. 

97. Ayette geçen kefere kelimesi, Allah'ın emrine uymayan ve 
maddi imkânı olduğu halde hac ibadetini yapmayan kişinin, teknik 
anlamıyla kâfir olacağı anlamına gelmez. Bir kişinin Allah'a ve pey¬ 
gamberine inanıp şehadet getirdikten sonra bile, bir kâfirin davranı¬ 
şını benimsediği anlamına gelir. Bu çok açıktır; çünkü, hac emri 
kâfirlere değil, müslüman olduğunu ilân edenlere hitapetmektedir. 
O halde bir müslüman hâkim bu kimsenin İslâm'dan çıkıp, bu ne¬ 
denle kâfir ve mürted olduğu hükmüne varamaz. 

"Allah... âlemlerden müstağnidir". Allah'ın mümin olsun, kâfir ol¬ 
sun insanlardan hiçbirinin yardımına ihtiyacı yoktur. îhlaslı mü¬ 
minler olmak kullann kendi yarannadır. Diğer taraftan, Allah’ın 
emirlerini sözle veya fiille reddedenler, mümin olduklarım söyleseler 
bile, Allah tarafından mümin olarak kabul edilmeyeceklerdir. 
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100 Ey iman edenler, eğer kendilerine kitap verilenlerden herhangi 
bir gruba boyun eğecek olursanız, sizi imanınızdan sonra tekrar küfre 

döndürürler. 
101 Allah’ın ayetleri size okunuyorken ve O’nun Resulü içinizdey- 

ken nasıl oluyor da inkâr ediyorsunuz? Kim Allah'a sımsıkı tutunursa, 

artık elbette o, dosdoğru olan bir yola iletilmiştir. 
102 Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkup-sakınmak gerekiyorsa 

öylece korkup-sakının ve siz, ancak müslüman olmaktan başka (bir din 
ve tutum üzerinde) ölmeyin.82 

103 Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın.83 Dağılıp ayrılmayın. Ve 
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Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idi¬ 

niz. O, kalplerinizin arasını uzlaştınp-ısındırdı ve siz O'nun nimetiyle 
kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısınday- 
ken, oradan sizi kurtardı.84 Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size 
ayetlerini işte böyle açıklar.85 

104 Sizden, hayra çağıran, iyiliği (marufu) emreden ve kötülükten 
(münkerden) sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte 
bunlardır. 

AÇIKLAMA 

82. Yani, “Son nefesinize kadar Allah a bağlı ve itaatkâr olun." 

83. "Allah'ın ipi" O nun tarafından belirlenen hayat tarzıdır. O bir 

"ip"tir, çünkü müminlerin Allah'la ilişkilerini sağlam tutar ve aynı 

zamanda onlan birbirlerine bağlayıp, bir toplum halinde birleşti¬ 
rir. 

"Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın" ifadesi, müslümanlann Al¬ 

lah'ın yoluna en büyük önemi vermeleri, dini, tüm ilgilerinin merkezi 
yapmaları ve onu yaymak için güçlerinin sonuna kadar çabalayıp, 
ona hizmette işbirliği yapmaları gerektiği anlamına gelir. Bu ipi gev¬ 

şettikleri ve onun ana prensiplerinden uzaklaştıkları anda bölücü¬ 
lükten şikâyet etmeye başlayacaklar ve daha önceki peygamberlerin 
kavimler! gibi bölümlere ve alt-bölümlere ayrılacaklardır. Bunun bir 

sonucu olarak, geçmiş peygamberlerin ümmetleri bu dünyada da. 
ahiret'te de rezil olmuşlardır. 

84. Bu, Arapların İslâm'dan sonra içinden çıktı klan dehşet verici 

duruma işaret etmektedir. İslâm'dan önce Arap kabileleri düşman 
kamplara bölünmüştü ve bu kamplar incir çekirdeğini doldurmaz 

nedenler için savaş yapıyorlardı. İnsan hayatı kutsiyetini kaybet¬ 
mişti ve insanlar vicdansızca öldürülüyordu. Eğer İslâm lütfedip on¬ 
lan kurtarmasıydı, düşmanlık ateşi tüm Arabistan'ı yakabilirdi. Bu 
lütuf, bu ayetlerin nazil olduğu dönemde Medine'de elle tutulur bir 
şekilde gözlenebÜiyordu. Yıllardan beri birbirine düşman olan, kanlı 
savaşlar yapan ve birbirlerine vahşi saldmlarda bulunan Evs ve 

Hazrec kabileleri İslâm'ı kabul ettikten sonra birbirleriyle kardeş ol¬ 
muşlardı. Sadece bununla da kalmamış, tarihte hiç eşine rastlan¬ 
mayacak bir şekilde Mekke'den gelen muhacirlerin rahat etmesi için 
emsalsiz fedakârlıklar yapmışlardı. 

85. “Eğer görebilen gözlere sahipseniz, çıkarınızın Allah’ın yoluna 

sımsıkı sarılmakta mı, yoksa onu terkedip eski cahiliye yollarına 
dönmekte mi olduğunu, veya size hayır dileyenin Allah ve Rasûlü 
mü, yoksa sizi eski halinize döndürmek isteyen Yahudiler, putpe¬ 
restler ve münafıklar mı olduğunu anlayabilirdiniz." 
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105 Kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra, parçalanıp ayrılan 
ve anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın.86 İşte onlar için büyük azab var¬ 

dır. 
106 Bazı yüzlerin ağaracağı, bazı yüzlerin de kararacağı gün... Yüzleri 

kapkara-kesilecek olanlara: "İmanınızdan sonra inkâr ettiniz, öyle mi? 
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Öyleyse inkâr etmenize karşılık olarak azabı tadın" (denilir). 

107 Yüzleri ağaranlar ise, artık onlar Allah'ın rahmeti içindedirler, 
içinde de temelli kalacaklardır. 

108 Bunlar sana hak olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleri¬ 
dir. Allah, alemlere zulüm isteyen87 değildir. 

109 Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır ve (bütün) işler 
Allah'a döndürülür. 

110 Siz, insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz,*88 maruf (iyi ve 

İslâm'a uygun) olanı emreder, münker olandan sakındırır ve Allah'a 
iman edersiniz. Kitap Ehli89 de inanmış olsaydı, elbette kendileri için ha¬ 
yırlı olurdu. İçlerinden iman edenler vardır, fakat çoğunluğu fişka sa- 
panlardır. 

111 Onlar size ezadan başka kesinlikle bir zarar veremezler. Eğer si¬ 
zinle savaşırlarsa size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yar¬ 
dım da edilmez. 

AÇIKLAMA 

86. Bu, Allah'ın Rasûlü'nün getirdiği apaçık delillere ve hidayet'e 

kavuşan, fakat daha sonra hidayet in ana prensiplerinden aynlıp, 
çok küçük ve önemsiz meselelere dayanarak kendilerini farklı farklı 
gruplara ayıran, anlamsız ve faydasız tartışmalarla uğraşan toplu¬ 
lukları kasteder. Onlar, bu anlamsız tartışmalara o denli kendilerini 

kaptırmışlardır ki, Allah’ın onlara emanet ettiği asıl görevi unutmuş¬ 
lar ve hatta insanoğlunun başan ve kurtuluşunun dayanağını teşkil 
eden ana prensiplere bile ilgi duymaz olmuşlardı. 

87. Allah, insanlara zulmetmek istemediği için, onlara, hesabını 

verecekleri şeyleri önceden haber vererek, doğru yolu (hidayet) gös¬ 
teriyor. O halde artık bundan sonra doğru yolu bırakıp sapık yollara 
girenler kendi kendilerine zulmediyorlar demektir. 

88. Bu, Bakara Suresinde yapılan ilânın bir tekrarıdır. Hz. Pey- 

gamber'e (s.a) uyanlara, başarısızlıkları nedeniyle Israiloğullan nın 
elinden alınan diğer insanlara önderlik yapma görevinin kendilerine 

verildiği hatırlatılıyor. Müslümanlar, liderlik için gerekli olan tüm 
niteliklere sahip olduklarından bu göreve lâyık görülmüşlerdir. 
Bunlar; pratikte iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak, Allah tan 
başka ilâh olmadığına inanmak ve bu inancın ifade ettiği gereklilik¬ 
leri pratikte uygulayarak göstermektir. O halde müslümanlar, ken¬ 
dilerine emanet edilen görevin sorumluluğunun bilincine varmalı ve 
kendilerinden öncekilerin düştükleri hatalara düşmemelidirler. 
(Bkz. Bakara an: 123, 144) 

89. Burada “Ehl-i Kitap” ile Yahu d iler kastediliyor. 
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112 Her nerede bulunurlarsa bulunsunlar -Allah'ın ipine ve insanla¬ 

rın ipine (ahdine) sığınanlar başka- onlara zilet (horluk damgası) vurul¬ 

muştur.90 Onlar, Allah'tan bir gazaba uğradılar da üzerlerine aşağılanma 

(damgası) vuruldu. Bu, Allah'ın ayetlerini inkâr etmeleri ve peygamber¬ 

leri haksız yere öldürmeleri nedeniyledir. (Yine) Bu, isyan etmeleri ve 

haddi aşmaları dolayısıyladır. 

113 Onların hepsi bir değildir. Kitap Ehli'nden bir topluluk vardır ki, 

gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapa¬ 

nırlar. 

AÇIKLAMA 

90. Yani, “Onların dünyada yaşadıkları en ufak bir güvenlik bile 

kendileri tarafından kazanılmamıştır; aksine, başkalarının yardım¬ 
ları ve nezaketi nedeniyle güvenliğe sahip olmuşlardır. Onlar bunu, 
ya Allah adına müslüman devletlerden ya da başka nedenlerle gayri 

müslim devletlerden almaktadırlar. “Eğer bazı durumlarda biraz po¬ 
litik güç kazanmışlarsa bunu bile kendi çabalarıyla değil, başkaları 

sayesinde elde etmişlerdir. 
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114 Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olam emreder, 

münker olandan sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih 

olanlardandır. 

115 Onlar hayırdan her ne yaparlarsa, elbette ondan yoksun bırakıl¬ 

mazlar. Allah, muttakileri bilendir. 

116 Gerçekten küfredenlerin ise, ne mallan, ne çocukları, onlara Al¬ 

lah'tan yana bir şey sağlayamaz. İşte onlar, ateşin halkıdırlar, onda temel¬ 

li olarak kalacaklardır. 
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117 Onlann bu dünya hayatındaki harcamaları kendi nefislerine zul¬ 
metmiş olan bir kavmin ekinine isabet eden kavurucu soğukluktaki bir 
rüzgâra benzer ki, onu (ekini) helak etmiştir.91 Allah, onlara zulmetmedi, 

fakat kendi nefislerine kendileri zulmetmektedirler. 
118 Ey iman edenler, kendinizden olmayanı sırdaş edinmeyin. Onlar 

size kötülük ve zarar vermeye çalışırlar, size zorlu bir sıkıntı verecek şey¬ 
den hoşlanırlar.92 Buğz (ve düşmanlıkları) ağızlarından dışa vurmuştur, 
sinelerinin gizli tuttukları ise, daha büyüktür. Size ayetlerimizi açıkla¬ 
dık; belki akıl erdirirsiniz. 

AÇIKLAMA 

91. Bu misalde "Ekin" (Hars), insan hayatım sembolize eder. Çün¬ 

kü insan, hayatta iyi ve kötü işleri eker ve ahiret'te bunları biçer. 
"Rüzgar" da, kâfirleri yani mallarını bağışlayıp, insanlar yararına 
harcamaya sevkeden yüzeysel ve iki yüzlü bir yardım isteğini temsil 
etmektedir. "Kavurucu soğuk" ise insanın tüm iş ve faziletlerini an¬ 
lamsız kılacak bir şekilde İlâhı Kanun a uymamayı ve ona inançtaki 
eksikliği ifade eder. Allah bu misalle şu dersi öğretin Hava, tahılların 
yetişmesi için yararlı olabildiği gibi, eğer içinde kavurucu soğuk var¬ 
sa, zararlı olup onlan yok da edebilir. Aynı şekilde sadaka verip yar¬ 
dım etmek de ahiret'te toplanacak olan hesabın çoğalmasına yardım 
ettiği gibi, eğer küfürle zehirlenmişse aym ürünü mahvedebilir de. 
Allah hem insanın, hem onun sahip olduğu servetin ve hem de onun 
etkinlikte bulunduğu alanın Hakimi dir. Eğer Allah'ın kulu, Rabbi- 
nin Hakimliğini kabul etmez veya kanunsuz olarak tapınma nesne¬ 
leri bulup. Onun nimetlerini tüketmede. O nun kanunlarım çiğner¬ 
se, suçlu olacaktır. Aksine bu harcamaları için cezalandırılacaktır. 
Böyle bir insanın verdiği sadaka, efendisinin hâzinesinden bir mik¬ 
tar para çalıp, onn efendisinin istemediği şekilde harcayan kölenin 
verdiği sadakaya benzer. 

92. Burada Allah, müslümanlan, Medine'nin çevresinde yaşayan 

Yahudilerin münafıkça tavırlarına karşı uyarıyor. Evs ve Hazrec ka¬ 
bileleri eskiden beri onlarla dostça ilişkiler içindeydiler ve Islâm'ı ka¬ 
bul ettikten sonra bile bu samimi tutumlarına devam ettiler. Bunun 
aksine Hz. Peygamber e (s.a) ve getirdiklerine düşman olan Yahudi- 
ler, yeni harekete katılan hiç kimseye dostluk göstermediler. Yine de 
dışta Ensar'a dostmuş gibi göründüler; fakat gerçekte.onlann en 
azılı düşmanı idiler. Onlar bu dış görünüşteki dostluktan yararlana¬ 
rak müslüman topluluğunda ayrılık ve karışıklık yaratmaya uğraşı¬ 
yorlardı. Aym zamanda Müslüman topluluğun sırlarını öğrenip, 
düşmanlara açıklamayı da ihmal etmiyorlardı. Bu nedenle Allah, 
müslümanlan, bu tip insanlara güvenmemeleri için uyanyor. 
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119 Sîzler, içte böyleşiniz: onlan seversiniz, oysa onlar sizi sevmez¬ 

ler.93 Siz Kitabın tümüne inanırsınız, onlar sizinle karşılaştıklarında 
"inandık" derler, kendi başlarına kaldıklannda ise, size karşı olan kin ve 
öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar. De ki: "Kin ve öfkenizle 
ölün." Şüphesiz Allah, sinelerin özünde saklı duranı bilendir. 

120 Size bir iyilik dokununca onlan tasalandırır, size bir kötülük isa¬ 
bet edince ise onunla sevinirler. Eğer siz sabreder ve sakımrsamz, onla- 
nn ilileli düzenleri' size hiç bir zarar veremez. Şüphesiz, Allah, yapmak¬ 
ta olduklannı kuşatandır. 

AÇIKLAMA 

93. Yani, “Siz kendi kitabınızın yanışım onların kitabına da inandı¬ 

ğınız halde, onlar sizin kitabınız Kur an'ı reddediyorlar ve buna rağ¬ 

men yine de sizi suçluyorlar. Onların sizden şikâyet etmelerine hiç¬ 

bir neden yoktur, aksine siz, Kitab’ınıza inanmadıkları için onlardan 

şikâyetçi olmalısınız.” 
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121 Hani sen,94 mü'minleri savaşmak için elverişli yerlere yerleştir¬ 

mek için evinden erkenden ayrılmıştın. Allah işitendir, bilendir. 

AÇIKLAMA 

94. Buradan itibaren Uhud Savaşı ndan sonra nazil olan dördün¬ 

cü bölüm başlar. Bu bölüm, müminlere sabır gösterip Allah tan 
korktukları sürece, düşmanlarının tuzaklarının kendilerine hiçbir 
zarar veremeyeceğini bildiren bir tavsiye ile biten bir önceki bölüme 
çok güzel bir şekilde bağlanmıştır. Bu bölüm aynı temanın devamı 
niteliğindedir; çünkü Uhud’daki yenilgi, sabırsızlık ve Allah korku¬ 

sunun azlığı nedeniyle yaşanmıştı. 
Verilmek istenen derslerin ortaya konabi’mesi için savaşın önem¬ 

li olaylarının bir özeti sunulduğundan, bu laylann arka-planım gö- 
zönünde bulundurmak yararlı olacaktır. Çünkü bu bölümde olayla¬ 
rın ayrıntılarına girilmeden, sadece önemli noktalarına değinilmiş¬ 

tir. 
H.3. yılda Şevval ayının başlarında, Kureyş 3000 kişilik bir orduy¬ 

la Medine'ye saldırdı. Müslümanlardan hem sayıca fazlaydılar, hem 

de daha iyi silahlanmışlardı. Bunun yanısıra, hepsi de Bedir'deki ye¬ 
nilginin öcünü alma arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Hz. Peygamber 
(a.s) ve sahabeden tecrübeli olanlar Medine'yi duvarların içinde sa¬ 

vunma taraftarıydılar. Fakat Bedir savaşına katılamayan gençler 
şehit olma isteği ile o denli dolu idiler ki, düşmanı karşılama fikri 
üzerinde duruyorlardı. Onlann bu ısrarı üzerine Hz. Peygamber (s.a) 

şehrin dışına çıkmaya karar verdi. Bunun üzerine 1000 kişilik ordu 
ile yola çıktı; fakat Şavt’da, münafıkların lideri Abdullah Ibn Ubey, 
300 kif-iyle birlikte ordu saflarından çekildi. Doğal olarak onun bu 
ihaneti müslüman askerler arasında karışıklığa yol açtı. O kadar ki 
Beni Harise ve Beni Seleme kabileleri cesaretlerini kaybettiler ve ka- 
rarsızliK. içinde geri dönmeyi düşünmeye başladılar. Fakat azim sa¬ 

hibi sahabeler sayesinde bu düşünceden kurtuldular. 
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Hz. Peygamber (a.s) Abdullah lbn Ubey'in ayrılışından sonra ka¬ 
lan 700 kişiyle Uhud dağına doğru yola çıktı. Bu dağ, Medine'den 
takriben 4 mil uzaktadır. Adamlarını, Uhud dağı arkalarına, Kureyş 

ordusu karşılarına gelecek şekilde düzenledi. Böylece saldırıya mü¬ 

sait bir tek geçit kalıyordu. Hz. Peygamber (s.a) oraya da Hz. Abdul¬ 
lah lbn Cübeyr'in (r.a) kumandasında 50 okçu yerleştirdi ve onlara 
şöyle dedi: “Düşmanlardan hiçbirinin bize yaklaşmasına izin verme¬ 
yin ve hiçbir şekilde yerinizden ayrılmayın, kuşların etlerimizi gaga¬ 
ladığım görseniz bile sakın yerlerinizi terketmeyin.” 

Savaşın başlangıcında İslâm ordusu üstün durumdaydı ve düş¬ 
man ordusunu bozguna uğratmayı başarmıştı. Fakat onlar, bu ba¬ 
şarılı başlangıcı sonuca bağlayıp zafere ulaşmak yerine, mal hırsıyla 

gözleri dönmüş bir şekilde ganimet toplamaya başladılar. Geçidi ko¬ 
ruyan okçular, arkadaşlarının kaçan düşmanı yağmaladıklarım gö¬ 
rünce. ganimet toplayanlara katılmak üzere yerlerini terkettiler. Hz. 
Abdullah lbn Cübeyr (r.a) boş yere onları vazgeçirmek için Hz. Pey¬ 
gamberin (s.a) kesin emrini hatırlattı. Sadece birkaç kişi onu dinle¬ 
di. Düşman süvarilerine kumanda eden Halid lbn Velid bu fırsattan 

tam anlamıyla yararlandı. Dağın çevresini dolaşarak geçitten geçti 
ve Müslümanlara arkadan saldırdı. Hz. Abdullah lbn Cübeyr (r.a.) 
yanında kalan bir kaç kişi ile birlikte onlan durdurmak için elinden 

geleni yaptı. Fakat Halid lbn Velid ganimet toplamaya koyulan mü¬ 
minlere ansızın saldırdı. Müminler arkadan gelen bu saldırıya o ka¬ 
dar şaşırmışlardı ki, geri dönüp kaçmaya başladılar. Fakat ne yazık 

ki, önlerinden de Mekke ordusu geri dönüp saldırıya başlamıştı. Bu 
durum savaşın müslümanlann aleyhine dönmesine neden oldu. Sa¬ 
vaş alanında hâlâ sabırla savaşan cesur müslümanlar da vardı. Fa¬ 

kat o sırada Hz. Peygamber in (s.a) şehit olduğu söylentisi yayılmaya 
başladı. Sahabe bu söylentiden o denli etkilenmişti ki, savaş alanın¬ 
da sebat edenler bile cesaretlerini kaybettiler ve O nun yanında sa¬ 
dece bir düzine kadar fedakâr müslüman kaldı. Sahabe Hz. Peygam¬ 
berin (s.a) yaralanmasına rağmen hâlâ yaşadığı haberini aldığında 
bu söylenti nerede ise gerçekleşecekti. O nun yaşadığı haberini alın¬ 
ca tekrar etrafında toplandılar ve dağın emin bir yerine çekildiler. 

Bu arada vukubulan acayip bir olayı belirtmekte yarar var: Ku¬ 
reyş ordusu bu fırsattan tam anlamıyla yararlanamadı, aksine Mek¬ 

ke'ye geri döndü. Bu çok garipti; çünkü eğer onlar kazandıkları zafe¬ 
ri sonuna kadar götürselerdi, önlerine hiçbir engel çıkmazdı. Müslü¬ 
manlar o kadar perişan olmuşlardı ki, onlara karşı koymaları imkâ¬ 

nsızdı. 
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122 O zaman sîzden iki grup, neredeyse, Çözülüp geri çekilmek' iste¬ 

mişti.95 Oysa Allah onların (velisi) yardımcısıydı. Artık mü’minler, yal¬ 
nızca Allah'a tevekkül etmelidirler. 
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123 Andolsun, siz güçsüz iken Allah size Bedir'de yardımıyla zafer 
verdi. Şu halde Allah'tan korkup-sakmm, O'na şükredebilesiniz. 

124 Sen mü'minlere: "Rabbinizin size meleklerden indirilmiş üç bin 

kişiyle yardım-iletmesi size yetmez mi?" diyordun.96 
125 Evet, eğer sabrederseniz, korkup-sakınırsamz ve onlar da aniden 

üstünüze çullamverirlerse, Rabbiniz size meleklerden nişanlı beş bin 
kişiyle yardım ulaştıracaktır. 

126 Allah bunu (yardımı) size ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz 
bununla tatmin bulsun diye yaptı. "Yardım ve zafer (nusret)' ancak üstün 
ve güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ın katındandır. 

127 (Ki bununla) Küfre sapanlann ileri gelenlerini kessin (onlan he¬ 
lak etsin) ya da "umutlan suya düşmüşler olarak onlan tepesi aşağı getir¬ 

sin de geri dönüp gitsinler." 
128 (Allah'ın) Onlann tevbelerini kabul etmesi veya zalimler olduk- 

lanndan dolayı azablandırması işinden sana bir şey (sorumluluk ve gö¬ 
rev) yoktur. 

129 Göklerde ve yerde olanlann tümü Allah'ındır. Kimi dilerse bağış¬ 
lar, kimi dilerse azablandınr. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.97 

130 Ey İman edenler, faizi kat kat arttınlmış olarak yemeyin.98 Ve Al¬ 
lah'tan korkup-sakınm, umulur ki, kurtulursunuz. 

AÇIKLAMA 

95. Bu iki grup, münafıkların lideri Abdullah İbn Ubey 300 ada 

mıyla ayrıldığında tereddüte düşen Beni Seleme ve Beni Harise kabi¬ 
leleriydi. 

96. Müslümanlar, 3000 kişinin karşısına 1000 kişiyle çıktıkların¬ 
da aralarından 300 kişinin de ayrılması sonucu moralleri bozuldu, 
Hz. Peygamber (s.a) onlan bu vaadle cesaretlendirdi. 

97. Bu ayetler, Hz. Peygamber in (s.a) savaş sırasında yaralandı¬ 

ğında düşmanlanna karşı söylediği lânete bir cevap niteliğindedir. 
Hz. Peygamber (s.a) savaşta yaralanınca, ister-istemez düşmanlan- 
mn kötülüğü için dua etmiş ve “Peygamberi yaralayan bir toplum 
nasıl hâlâ kurtuluş içinde olabilir?" demişti. 

98. Uhud'dald yenilginin en önemli nedeni, müslümanlann servet 
gailesine düşmeleri olmuştu. Müslümanlan ganimet toplama hırsı 
öyle bürümüştü ki, kazanmak üzere olduklan zaferi devam ettirmek 

yerine, ganimetleri toplamaya koyuldular. Hakim olan Allah'ın faize 
dikkat çekip yasaklamasının nedeni işte budur. Çünkü faizle borç 
para verenlerin, kendilerini, gece gündüz, kazanılmamış kârlarım 
arttırmaktan başka bir şey düşünmeyecek kadar kazanma hırsına 
kaptırdıkları, yaşanan bir gerçektir. Tabiî ki bu, onlann paraya karşı 
açgözlülüklerini daha da arttırır. 
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131 Ve kâfirler için hazırlanmış olan ateşten sakının. 

132 Allah'a ve Resulüne itaat edin, ki merhamet olunasınız. 

133 Rabbinizden olan mağfirete ve eni, göklerle yer kadar olan cenne¬ 

te (kavuşmak için) yarışın; o, muttakiler için hazırlanmıştır. 

134 Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler 

ve insanlar (daki haklann)dan bağışlama ile (vaz) geçenlerdir. Allah, iyi¬ 

lik yapanları sever." 

AÇIKLAMA 

99. Faizin ihdas edilmesi, faiz alanlarda açgözlülük, hırs, cimrilik 

ve bencillik; faiz ödemek zorunda olanlarda ise nefret, kızgınlık, düş¬ 

manlık ve kıskançlık duygulan yaratır, işte bu kötü duygular, 

Uhud’daki yenügide belli bir ölçüde rol oynamışlardı. Bu nedenle Al¬ 

lah faizi yasakladı ve haram kıldı, onun aksine infakı emretti. Cen¬ 

netin faizle borç para veren açgözlüler için değil, infak eden ve cö¬ 

mertçe harcayanlar için hazırlandığı aşikârdır. (Bkz. Bakara an: 

320). 
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135 Ve 'çirkin bir hayasızlık' işledikleri ya da nefislerine zulmettikle¬ 

ri zaman, Allah’ı hatırlayıp hemen günahlanndan dolayı bağışlanma is¬ 
teyenlerdir. Allah'tan başka günahları bağışlayan kimdir? Bir de onlar 
yaptıkları üzerinde bildikleri halde ısrarla durmayanlardır. 

136 İşte bunlann karşılığı, Rablerinden bağışlanma ve içinde ebedi 
kalacakları altından ırmaklar akan cennetlerdir. (Böyle) Yapıp-edenlere 
ne güzel bir karşılık (ecir var.) 

137 Gerçek şu ki, sizden önce nice sünnetler gelip-geçmiştir. Bundan 
dolayı yeryüzünde gezip-dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonuç 
nasıl oldu bir görün. 

138 Bu (Kur’an), insanlar için bir beyan, sakınanlar için de bir hidayet 
ve öğüttür. 

139 Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer (gerçekten) iman etmişseniz en üs¬ 
tün olan sîzlersiniz. 
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140 Eğer bir yara aldıysanız, o kavme de benzeri bir yara değmiştir.100 
O günleri; biz onlan insanlar arasında devrettirip dururuz. Bu, Allah'ın 
iman edenleri belirtip-ayırması ve sizden şahidler (veya şehidler) edin¬ 
mesi içindir.101 Allah, zulmedenleri sevmez; 

141 (Yine bu) Allah'ın, iman edenleri arındırması ve küfre sapanlan 
yok etmesi içindir. 

142 Yoksa siz, Allah, içinizden cihad edenleri belirtip-ayırdetmeden 

ve sabredenleri de belirtip-ayırdetmeden cennete gireceğinizi mi sandı¬ 
nız? 

143 Andolsun, siz onunla karşılaşmadan önce ölümü temenni ediyor¬ 
dunuz. İşte onu gördünüz, ama bakıp duruyorsunuz.102 

144 Muhammed, yalnızca bir peygamberdir. Ondan önce nice pey- 
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gamberler gelip-geçmiştir. Şimdi o ölürse ya da öldürülürse/ siz topukla- 
nnız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz?103 İki topuğu üzerinde 

gerisin geri dönen kimse, Allah'a kesinlikle zarar veremez. Allah, şükre- 
denleri pek yakında ödüllendirecektir. 

AÇIKLAMA 

100. Allah. Bedir savaşındaki zaferi hatırlatarak müslümanlara 

cesaret veriyor ve: “Bedir deki bozgun nedeniyle kâfirler cesaretleri 
ni yitirmediklerine göre, siz iman edenler, Uhud'daki bozgun için ne¬ 
den cesaretinizi kaybediyorsunuz?” diyor. 

101. Arapça orijinal metin aşağıdaki iki anlama da gelebilir: “Allah 

bazılarınıza şehitlik şerefini vermek istedi” veya “Allah müminleri 
münafıklardan ayırdetmek istedi: Böylece müslüman topluluğuna 
verilen görevi yerine getirmeye yaraşır kişileri, yani Hakk ın gerçek 
şahitleri, diğerlerinden ayırdedilmiş oluyordu." 

102. Bu şehit olma arzusuyla, Hz.Peygamber i (s.a) kendi isteğine 

rağmen, Medine dışına çıkıp düşmanla çarpışmaya razı eden kişüeri 
kastetmektedir. 

103. Bu, Uhud Savaşı nda müslümanlarla birlikte yer alan müna¬ 

fıkların zararlı konuşmalarına bir cevap niteliğindedir. Hz. Peygam¬ 
berin (s.a) öldürüldüğü söylentisi yayılınca, gerçek müminler tabiî 
olarak cesaretlerini kaybettiler fakat münafıklar şöyle demeye baş¬ 
ladılar: “Abdullah İbn Ubey'e gidelim ve bizim için Ebu Süfyan’dan 
aman dilemesini rica edelim.” Daha küstah olanları ise; “Eğer Mu- 
hammed gerçek bir peygamber olsaydı öldürülmezdi. Atalarımızın 

dinine dönsek daha iyi olur” diyecek kadar ileri gittiler. Allah böyle 
düşünenleri azarlar ve şöyle der: “Muhammed bir peygamberdir ve 

O ndan önce gelen diğer peygamberler gibi ölümlüdür. Bu nedenle 
eğer sizin İslâm'a bağlılığınız Muhammed in şahsına bağlıysa ve eğer 
O nun ölümüyle tekrar küfre dönecekseniz, Allah'ın dininin size ihti¬ 
yacı yoktur." 

Bu ayet, Hz. Muhammed in (s.a) diğer bütün peygamberler gibi 
ölümlü olduğunu vurgulamak için nazil olmuştur. Bir kaynağa göre 
Hz. Peygamber in (s.a) öldüğü sabah, Hz. Ebu Bekir (r.a) Medine'de 
mescide girdiğinde bütün insanları şaşkın ve Hz. Ömer'i (r.a) de 
O nun öldüğünden bahsetmenin günah olduğunu söyler bir halde 
buldu. Hz. Ebu Bekir (r.a) gitti ve olayın gerçek olup olmadığım araş¬ 

tırdı; tekrar mescide gelerek: “Bakın! kim Muhammed'e (s.a) tapıyor 
idiyse, Muhammed (s.a) öldü; kim de Allah a tapıyor idiyse, Allah di¬ 
ridir ve ölmez” diye bağırdı. Daha sonra bu ayeti okudu. Sanki insan¬ 

lar o zamana kadar hiç böyle bir ayetin nazil olduğunu bilmiyorlar¬ 
dı. 
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145 Allah'ın izni olmaksızın hiç bir nefis için ölmek yoktur. O, süresi 
belirtilmiş bir yazıdır.104 Kim dünyanın yararını (sevabını) isterse ona 
ondan veririz, kim de ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz.105 Biz 
şükredenleri pek yakında ödüllendireceğiz.106 

146 Nice peygamberle birlikte birçok Rabbani (bilgin)ler savaşa gir¬ 
diler de, Allah yolunda kendilerine isabet eden (güçlük ve mihnet)den 
dolayı ne gevşeklik gösterdiler, ne de boyun eğdiler.107 Allah, sabır-gös- 
terenleri sever. 

147 Onların söyledikleri: "Rabbimiz, günahlanmızı ve işimizdeki 
aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı (bastıkları yerde) sağlamlaştır ve 
bize kâfirler topluluğuna karşı yardım et." demelerinden başka bir şey 
değildi. 

148 Böylece Allah, dünya sevabını da, ahiret sevabının güzelliğini de 
onlara verdi. Allah iyilikte bul imanları sever. 
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AÇIKLAMA 

104. Burada müslümanlara ölüm korkusundan kaçmanın anlam¬ 

sız olduğu öğütleniyor. Çünkü hiç kimse Allah'ın belirlediği zaman¬ 

dan bir dakika bile önce veya belirlenen zamandan bir dakika bile 

fazla yaşayamaz. Bu nedenle insanın dikkat etmesi gereken konu, 

ölümden nasıl kaçılacağı değil, bu dünyada kendisine verilen zama¬ 

nı nasıl en İyi bir şekilde değerlendirebileceği olmalıdır. Önemli olan 

nokta şudur: İnsan kendisine verilen zamanı bu dünya hayatı için 

mi. yoksa ölümden sonraki hayat için mi harcayacaktır? 

105. Sevap nedir? Sevap, bir amelin karşılığıdır. Dünyadaki sevap 

ile insanın amellerinin karşılığını dünyada elde etmesi; ahiret'teki 

sevap ile de. bu dünyadaki amellerinin karşılığını ahiret’te sürekli 

bulması kastedilmektedir. Yapılan her işin sonucu, yapan kişiyi ka¬ 

çınılmaz bir şekilde takip ettiği için, İslâmî hayat görüşünde en 

önemli nokta, hayat için sarfedilen çabaların bu dünyanın geçici 

zevk ve çıkarları uğruna mı, yoksa ahiret'in son bulmayan zevkleri 

uğruna mı harcandığı konusudur. Bu soruya verilen cevap, kişinin 

iyi veya kötü olma konusundaki ahlâkî tutumunu belirler. 

106. "Şükreden kullar", an: 105'de ortaya konulan soruya doğru 

cevabı verdikleri için Allah'ın mükâfatını kazanan kimselerdir. Al¬ 

lah, onlara bu dünyanın sınırlı hayatının ötesinde sonsuz ve sınırsız 

bir hayatm varolduğunu ve bu dünyada yapılanların karşılığının, 

sadece bu dünya ile sınırlı olmayıp, kişiyi ahiret'e kadar takip ettiği¬ 

ni bildirmişti. Bu nedenle, Allah'ın öbür dünyada iyi amellerin karşı¬ 

lığını vereceği sözüne güvenen ve sonuçlarının bu dünyada ortaya 

çıkıp çıkmamasına veya sonucunun olumsuz olmasına aldırmaksı- 

zın bu amelleri işlemeye devam eden kişi, gerçekten şükreden bir 

kuldur. Diğer taraftan zamanlarını, paralarını ve enerjilerini bu 

dünyada “olumlu” bir sonuç oluşturması tahmin edilmeyen hiçbir 

şeye harcamayan kimseler ise, şükretmeyen, nankör kullardır. On¬ 

lar şükretmezler; çünkü onlar, Allah'ın, bu dünyada yapılanların 

ahiret'te karşılığının verileceğini bildiren sözünü doğru değerlendir¬ 

memişlerdir. 

107. Yani. “Onlar, sayıca düşmanlarından az ve teçhizat yönünden 

zayıf olmalarına rağmen, bâtıla tapanlara boyun eğmemişlerdir.” 
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149 Ey iman edenler, eğer küfre sapanlara itaat ederseniz, sizi topuk¬ 
larınız üzerinde gerisin-geri çevirirler,10® böylece büyük hüsrâna uğra¬ 
yanlara dönersiniz. 

150 Hayır, sizin mevlâmz Allah'tır. O, yardım edemlerin en hayırlısı¬ 
dır. 

151 Kendisi hakkında hiç bir ispatlı delil indirmediği şeyi Allah'a or¬ 
tak koştuklarından dolayı küfredenlerin kalplerine korku salacağız. 
Onların barınma yerleri ateştir. Zalimlerin konaklama yeri ne kötü¬ 
dür. 

AÇIKLAMA 

108. “Onlar sizi, henüz kurtulduğunuz küfür durumuna tekrar ge¬ 
ri döndüreceklerdir". Bu uyan tam zamanında yapılmıştı, çünkü 
Uhud yenilgisinden sonra münafıklar ve Yahudiler, müslümanlan 
inançlanndan döndürmeye çalıştılar. Yaptıktan yanlış mantıki de- 
ğerlendinne şu şekilde idi: “Eğer Muhammed (s.a) gerçekten pey¬ 
gamber olsaydı bir yenilgi yaşanmazdı. Buradan da anlaşıldığı üzere 
O, bir gün yenen, öbür gün de yenilen normal bir insandır. Allah'ın 
O na yardım ve zafer vaadettiği sadece bir propagandadan ibarettir.” 
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152 Andolsun, Allah sîze verdiği sözünde sadık kaldı; siz O’nım iz¬ 

niyle onları kırıp-geçiriyordunuz. Öyle ki sevdiğiniz (zafer)i108/a size 

gösterdikten sonra, siz yılgınlık gösterdiniz, isyan ettiniz ve emir hak¬ 

kında çekiştiniz. Sizden kiminiz dünyayı istiyor, kiminiz de ahireti isti¬ 

yordu. Sonra (Allah) denemek için sizi ondan çevirdi. Ama (yine de) sizi 

bağışladı.109 Allah mü'minlere karşı fazl (ve ihsan) sahibi olandır. 

AÇIKLAMA 

108/a. Bu, okçuların durumuna işaret ediyor. Ganimet toplamaları 

yasaklandığında, onlar liderleriyle tartışıp O na karşı geldiler ve yer¬ 
lerinden ayrılarak savaşın müslümanlann aleyhine dönmesine ne¬ 
den oldular. 

109. Yani, “Sizin bu kaçışınız, eğer Allah sizi affetmeseydi, toptan 

helak olmanıza yol açabilirdi. Allah’ın merhameti ve yardımı saye¬ 
sinde bu kötü sonuçtan kurtuldunuz; çünkü, Kureyşliler zaferi ka¬ 
zanmış olmalarına rağmen hiçbir neden yokken geri dönüp gitti¬ 
ler." 



302 TEFHÎMU'L KUR'AN 3 / Âl-i tmran Suresi 

153 Siz o zaman durmaksızm uzaklaşıyor, kimseye dönüp bakmıyor¬ 

dunuz. Peygamber de sürekli sizi arkadan çağırıyordu.110 (Allah) Eliniz- 
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den kaçırdıklarınıza ve size isabet edene üzülmemeniz için sizi keder¬ 

den kedere uğrattı.111 Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır. 

154 Sonra kederin ardından üzerinize bir güvenlik (duygusu) indir¬ 

di, bir uyuklama ki,112 içinizden bir grubu sarı veriyordu. Bir grup da, 

canlan derdine düşmüştü; Allah'a karşı haksız yere cahiliye zannıyla 

zanlara kapılarak: "Bu işten bize ne var ki?" diyorlardı. De ki: "Şüphesiz 

işin tümü Allah'ındır." Onlar, sana açıklamadıkları şeyi içlerinde gizli 

tutuyorlar, "Bu işten bize bir şey olsaydı, biz burada öldüriilmezdik" di¬ 

yorlar. De ki: "Eğer evlerinizde de olsaydınız, üzerlerine öldürülmesi ya¬ 

zılmış olanlar, yine devrilecekleri yerlere gidecekti. (Bunu) Allah, sine- 

lerinizdekini denemek ve kalplerinizde olanı arındırmak için (yaptı). 

Allah, sinelerin özünde saklı duranı bilendir. 

155 İki topluluğun karşı karşıya geldikleri gün, sizden geri dönenle¬ 

ri, kazandıkları bazı şeyler dolayısıyla şeytan onların ayağım kaydırmak 

istemişti. Ama andolsun ki, Allah onlan affetti. Şüphesiz Allah, bağışla¬ 

yandır, yumuşak olandır. 

AÇIKLAMA 

110. Hz. Peygamber'in (s.a) cesareti ve sabrı, düşmanın hem ön¬ 

den, hem de arkadan saldırmasıyla ortaya çıkan karışıklığın apaçık 

bir felâkete dönüşmesini önledi. Bazı müslümanlar Medine tarafına, 

bazıları da Uhud'a doğru kaçışırken Hz. Peygamber (s.a) olduğu yer¬ 

de kaldı ve imtihanı başarıyla geçen birkaç arkadaşıyla birlikte mev¬ 

kiini korudu. O sırada kaçanlara şöyle bağınyordu: “Ey Allah'ın kul¬ 

ları, bana gelin.” 

111. Zaferin yenilgiye dönüşmesi, Hz. Peygamber in (s.a) şehit ol¬ 

duğu söylentisinin yayılması, ashabdan bir çoğunun şehit olması, 

yaralıların acıklı durumu, vatanlarının tehlikede oluşu ve Medi¬ 

ne'nin toplam nüfusundan bile fazla olan Kureyş ordusunun şehre 

girip yağma edeceği korkusu gibi kaygılar, üzüntünün artmasına 

neden olmuştu. 

112. Bu, savaşta cesaretlerin kaybetmeyen müslümanlara bir yar¬ 

dım ve destekti. Bu kimseler öyle bir güven duygusu yaşamışlardı ki, 

acı içinde olmalarına rağmen kendilerini emin hissediyorlardı. Sa¬ 

vaşta rol alan Hz. Ebu Talha (r.a) kendilerini, kılıçlarım ellerinden 

bırakacak kadar güven içinde ve emin hissetiklerini anlatmıştır. 
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156 Ey iman edenler, küfre sapanlar ile yer yüzünde gezip dolaşırken 

veya savaşta bulundukları sırada (ölen) kardeşleri için: "Yanımızda olsa¬ 
lardı, ölmezlerdi, öldürülmezlerdi" diyenler gibi olmayın. Allah, bu¬ 
nu113 onlann kalplerinde onulmaz bir hasret olarak kıldı. Dirilten ve öl- 
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düren Allah'tır. Allah, yapmakta olduklarınızı görendir. 

157 Andolsun, eğer Allah yolunda öldürülür ya da Ölürseniz, Al¬ 
lah’tan olan bir bağışlanma ve rahmet, onların bütün toplamakta olduk¬ 
larından daha hayırlıdır. 

158 Andolsun, ölseniz de, öldürülseniz de şüphesiz Allah'a (varıp) 
toplanacaksınız. 

159 Allah'tan bir rahmet dolasıyla, onlara yumuşak davrandın. Eğer 
kaba, katı yürekli olsaydın onar çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse 

onları bağışla, onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla müşa¬ 
vere et. Eğer azmedersen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevek¬ 
kül edenleri sever. 

160 Eğer Allah size yardım ederse, artık sizi yenilgiye uğratacak yok¬ 
tur ve eğer sizi 'yapayalnız ve yardımsız' bırakacak olursa, ondan sonra 

size yardım edecek kimdir? Öyleyse mü'minler, yalnızca Allah’a tevek¬ 
kül etsinler. 

161 Hiç bîr peygambere, emanete İhanet yaraşmaz.114 Kim ihanet 
ederse, kıyamet günü ihanet ettiğiyle gelir. Sonra her nefis ne kazandıy- 
sa, (ona) eksiksiz olarak ödenir. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. 

AÇIKLAMA 

113. Bunlar, onların hatalı düşüncelerinin sonucu olan üzüntü ve 
kuruntulardı. Allah’ın iradesinden kaçılamayacağı bir gerçektir. Bu 
tür kuruntular sadece, Allah'a değil, kendi plan ve programlarına 
güvenen kimselerin kalbinde keder ve acı yaratır. Bununla birlikte 

çabalan başansızlıkla sonuçlandığında ellerini büküp yine de “Of! 
Şöyle şöyle yapılsaydı, şu şu sonuçlar elde edilebilirdi" derler. 

114. Bu, Hz. Peygamberin (s.a) ganimetleri dağıtırken adil davra¬ 

nıp davranmadığı konusunda okçuların zihninde uyanan şüphelere 
bir cevap niteliğindedir. Okçular diğer arkadaşlannın ganimetleri 
toplamaya başladığını görünce, kendileri toplama işinde rol alma- 
dıklan için dağıtımda, toplayanlardan daha az ganimet almaktan 

korktular. Yerlerinden aniden ayrılmaya kalkışmalarının nedeni iş¬ 
te buydu. Daha sonraları bazı özürler öne sürmeye çalıştılar, ama bu 
özürler kabul edilmedi. O zaman Hz. Peygamber (s.a) şöyle dedi: “As¬ 

lında siz bana güvenmediniz. Size adaletli davranmayacağımı ve ger¬ 
çek hakkınız olan payı vermeyeceğimi düşündünüz.” Bu ayette Al¬ 
lah, Allah ın Peygamberi hakkında bu tip yanlış düşüncelere kapıl¬ 

mayı sorguluyor ve şöyle diyor: “Siz kendi çıkarlarınızın, Allah'ın 
Peygamberi elinde güven içinde olduğundan nasıl şüphe ediyorsu¬ 
nuz? Allah’m Rasûlü'nün kendine emanet edilen serveti adaletsizce 
dağıtacağını nasıl düşünebilirsiniz?” 
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162 Allah'ın nzasma uyan kişi, Alah'tan bir gazaba uğrayan ve barın¬ 

ma yeri cehennem olan kişi gibi mi? Ne kötü barınaktır o? 
163 Allah katında onlar derece derecedir. Allah yapmakta oldukları¬ 

nı görendir. 

164 Andolsun ki Allah, mü'minlere, içlerinde kendilerinden onlara 
bir peygamber göndermekle lutufta bulunmuştur. (Ki o) Onlara ayetleri- 



Cüz : 4 TEFHtMU’L KUR'AN 307 

ni okuyor, onları arındırıyor ve onlara Kitabı ve hikmeti öğretiyor. On¬ 
dan önce ise onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler. 

165 Başınıza bir belâ gelince niçin: "Bu nereden?" diyorsunuz?115 
Halbuki siz (Bedir’de) onların (düşmanların) başlanna bunun iki katı 
belâ getirmiştiniz.116 Ey Peygamber, onlara de ki: "Bu belâyı kendi başı¬ 
nıza siz getirdiniz."117 Şüphesiz Allah her şeye kâdirdir.118 

166 İki topluluğun karşı karşıya geldiği gün, size isabet eden ancak 

Allah'ın izniyle idi. (Bu, Allah'ın) mü'minleri ayırdetmesi; 
167 Münafıklık yapanları da belirtmesi içindi. Onlara: "Gelin, Al¬ 

lah'ın yolunda savaşın ya da savunma yapın" denildiğinde, "Biz savaş¬ 
mayı bilseydik elbette sizi izlerdik" dediler.119 O gün onlar, imandan çok 

küfre daha yakındılar. Kalplerinde olmayam ağızlarıyla söylüyorlardı. 
Allah, onların gizli tuttuklarını daha iyi bilir. 

AÇIKLAMA 

115. Bu ayet. Uhud'dakt yenilgi nedeniyle müslümanlarm çoğu¬ 
nun zihninde beliren kan şıklı klan ortadan kaldırmayı amaçlıyordu. 
Hz. Peygamber e (a.s) yakın olan samimi müslümanlar için, sadece 
peygamberin varlığı kendileri için bir başarı garantisi idi. Fakat 
müslümanlann çoğu bu yanlış anlayış içine düşmüşlerdi. Hz. Pey¬ 
gamber (s.a) kendi aralannda bulunduğu ve Allah'ın yardım ve des¬ 
teğine sahip olduklan için, kâfirlerin hiçbir şekilde kendilerini yen¬ 
memelerinin gerektiğini düşünüyorardı. Bu nedenle beklentilerinin 
aksine Uhud'da bir yenilgi ile karşılaştıklarında, kendi kendilerine 
şöyle demeye başladılar: Allah adına savaştığımız halde, İslâm'ı yık¬ 
mak için savaşan kâfirler karşısında bu yenilgiye uğramamızın se¬ 
bebi ne? Bunu anlayamamalarının bir nedeni de, Allah’ın yardım 
edip destekleyeceğini vaadetmesi ve Hz. Peygamber'in (s.a) savaş 
alanında bulunmasıydı. Onlara bu felâkete kendilerinin neden ol¬ 
duğu söyleniyor. 

116. Uhud savaşmda 70 müslüman şehit olmuştu, oysa Bedir sa¬ 
vaşında 70 kâfir Öldürülmüş, 70 kâfir de esir alınmıştı. 

117. Yani, “Bu sizin zayıflığınız ve yanlış davranışlarınızın bir so¬ 
nucudur; siz sabretmediniz, takvaya aykın şeyler yaptınız; komu¬ 
tanlarınızın tertibatına aykın davrandınız, açgözlülüğün kurbanı 
oldunuz ve birbirinizle tartışmaya başladınız. Bir de kalkmış, ‘Bu 
felâket nasıl başımıza geldi?’ diye soruyorsunuz.” 

118. “Allah zafer vermeye de, yenilgiye uğratmaya da muktedir- 
dir.” 

119. Abdullah lbn Ubey'in 300 adamıyla savaş alanından ayrılma¬ 

sının bahanesi buydu. Müslümanlar onun ordudan ayrılmak üzere 
olduğunu görünce, onu kendileriyle birlikte kalmaya ikna etmeye 
çalıştılar; fakat o şu cevabı verdi: “Bugün hiç çarpışma olmayacağın¬ 
dan eminiz. Geri dönmemizin nedeni bu; eğer bugün bir savaş olaca¬ 
ğını ummuş olsaydık, muhakkak sizinle kalırdık.” 
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168 Onlar, kendileri oturup kardeşleri için: 'TEğer bize itaat etselerdi, 

öldürülmezlerdi" diyenlerdir. De ki: "Eğer doğru sözlüler iseniz, ölümü 

kendinizden savın öyleyse." 

169 Allah yolunda öldürülenleri sakın 'ölüler' saymayın. Hayır, on¬ 

lar, Rableri katında diridirler,120 nzıklanmaktadırlar. 

170 Allah'ın kendi fazlından onlara verdikleriyle sevinç içindedir- 
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lcr.121 Onlara arkalarından henüz ulaşmayanlara müjdeler vermektedir¬ 

ler ki onlara hiç bir korku yoktur, mahzun da olacak değillerdir. 

171 Onlar, Allah'tan bir nimeti bir fazlı (bolluğu) ve gerçekten Al¬ 

lah'ın mü'minlerin ecrini boşa çıkarmadığını müjdelemektedirler. 

172 Kendilerine yara isabet ettikten sonra, Allah ve Resulünün çağrı¬ 

sına icabet edenler,122 içlerinden iyilik yapanlar ve sakınanlar için bü¬ 
yük bir ecir vardır. 

173 Onlar,123 kendilerine insanlar "Size karşı insanlar topla(n)dılar, 
artık onlardan korkun" dedikleri halde, (buna rağmen) imanları artanlar 

ve: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" diyenlerdir. 

AÇIKLAMA 

120. Bkz. Bakara an: 155 

121. Müsned-i Ahmed'de geçen bir hadise göre; Hz. Peygamber 

(s.a) şöyle buyurmuştur. İyi amellerle ahiret'e göçen bir kimseye Al¬ 
lah tarafından orada o kadar güzel ve cazibeli bir hayat verilir ki, hiç 
bu dünyaya dönmeyi istemez. Fakat şehidin durumu farklıdır. O bu 
dünyaya tekrar gelip, kendisini Allah yolunda ölüme terkettiği za¬ 
man hissettiği zevk ve mutluluğu bir kez daha yaşamak ister.” 

122. Bu ayet, çok kritik bir dönemde bile Kureyşlilerin peşinden 

gitmekte olan Hz. Peygamber e (s.a) eşlik eden samimi ve muttaki 
müslümanlan kasteder. 

Uhud savaşından sonra Kureyş ordusu geri dönüp Mekke’ye doğ¬ 
ru yürümeye başladı. Medine'den belli bir miktar uzaklaştıktan son¬ 
ra, müslümanlan yok etmek imkanından ve fırsatından yararlana¬ 
madıklarının farkına vardılar ve pişman oldular. Bu mükemmel 
şansı kullanmamakla ne büyük aptallık etük, dediler. Bu nedenle 

hemen konakladılar ve bir savaş konseyi topladılar. Medine'ye dö¬ 
nüp ani bir saldın yapmaya taraftar olmalarına rağmen geri dönme 
cesaretini gösteremediler ve yolanna devam ettiler. O sırada Hz. Pey¬ 
gamber de (s.a) düşmandan bir saldın gelebileceğini tahmin edtyor- 
du. Bu nedenle Uhud un ertesi günü müslümanlan topladı ve: “Ku- 
reyş’in peşinden gidelim” dedi. Çok kritik bir durum olmasma rağ¬ 

men müminler ve Allah'a bağlı kullar, çağnya cevap verdiler ve gö¬ 
nüllü olarak Hz. Peygamber le (s.a) birlikte Medine’den sekiz mil 
uzakta yer alan Hamra ul-Esed'e kadar gittiler. 

123. 173-175. ayetler Bedir savaşından bir yıl sonra nazil olmuş¬ 

tur. Fakat aynı olaylara ve konulara değindiği için bu bölümde y«r 
almıştır. 
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174 Bundan dolayı, kendilerine hiç bir kötülük dokunmadan bir bol¬ 

luk (fazl) ve Allah'tan bir nimetle geri döndüler. Onlar, Allah'ın rızasına 
uydular. Allah, büyük fazl (ve ihsan) sahibidir. 

175 İşte bu şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur. Siz onlardan 
korkmayın, eğer mü'minlerseniz, Ben'den korkun.124 

176 Küfürde 'büyük çaba harcayanlar' seni üzmesin. Çünkü onlar, 
Allah'a hiç bir şeyle zarar veremezler. Allah, onları ahirette pay sahibi 
kılmamayı ister. Onlar için büyük bir azab vardır. 
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177 Onlar, imana karşılık küfrü satın alanlardır. Onlar, Allah'a hiç bir 
şeyle zarar veremezler. Onlar için acıklı bir azab vardır. 

178 O küfre sapanlar, kendilerine tanıdığımız süreyi sakın kendileri 
için hayırlı sanmasınlar, biz onlara, ancak günahları daha da artsın, diye 

süre vermekteyiz. Onlar için aşağılatıcı bir azab vardır. 

179 Allah, murdar olam, temiz olandan ayırd edinceye kadar mü'min- 

leri, sizin kendisi üzerinde bulunduğunuz durumda bırakacak değil¬ 
dir.125 Allah sizi gayb üzerine muttali kılacak da değildir.126 Ama Allah, 
peygamberlerinden dilediğini seçer. Öyleyse siz de Allah'a ve Resulüne 
iman edin. Eğer iman eder ve korkup-sakınırsanız, sizin için büyük bir 
ecir vardır. 

AÇIKLAMA 

124. Bu ayet Medine’de yayıla» korkunç söylentilere değinir. Ebu 
Süfyan, Uhud'dan dönüşte müslümanlan Bedir in yıldönümünde 
tekrar savaşa davet etmişti. Fakat o zaman gelince, Mekke'de süren 

bir kıtlık nedeniyle savaşma cesareti bulamadı. Bu nedenle durumu 
kurtarmak için sorumluluğu müslümanlann üzerine atmaya uğ¬ 
raştı. Bunu yapabilmek için Medine’ye, Kureyş'in savaş için büyük 

hazırlıklara giriştiği ve Arabistan'daki her orduyu yenebilecek güçte 
bir ordu topladığı haberini yayacak bir casus gönderdi. Ebu Süfyan 
istediği telaşı yaratmayı başardı. Hz. Peygamber (s.a) kararlaştırılan 

zamanda Bedir'de Kureyşlilerle savaşmayı teklif ettiğinde müslü- 
manlardan cesaret verici bir cevap alamadı. O kadar ki, Allah’ın 
Rasûlü, topluluğun önünde şöyle ilân etmek zorunda kaldı: “Benim¬ 
le hiç kimse gelmese de, söz verilen savaşa tek başıma ben gidece¬ 
ğim.” İşte o zaman 1500 gönülü O nunla birlikte Bedir'e gittiler. Di¬ 
ğer taraftan Ebu Süfyan 2000 kişilik bir ordu ile Mekke'den ayrıl¬ 
mıştı. Fakat iki gün yol aldıktan sonra, adamlarına bu yıl savaş yap¬ 
malarının uygun olmadığını ve gelecek yıl savaş için geleceklerini 
açıkladı. Daha sonra adamlarıyla birlikte Mekke'ye döndü. Hz. Pey¬ 
gamber (s.a) yine de Bedir de sekiz gün onu bekledi. Bugünlerde 
Rasûlullah’ın (s.a) ashabı bir ticari grupla ticari anlaşmalar ve kârlı 
işler yaptılar. Daha sonra kâfirlerin Mekke'ye geri döndüğü haberi 

gelince Medine'ye döndüler. 
125. Yani, “Allah, aynı müslüman topluluk içinde müminlerle mü¬ 

nafıkların kanşık bir halde bulunmasından hoşlanmaz.” 
126. “Allah müminleri münafıklardan, onlara; münafıklar şöyle 

şöyle insanlardır diye bildirerek ayırmaz." O, müminleri, münafık¬ 
lardan fiilî olaylar yaratarak ayınr ve iki grup birbirinden apayrı şe¬ 

kilde kendini belli eder. 
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180 Allah'ın, bol ihsanından kendilerine verdiği şeylerde cimrilik 

edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır; bu, 
onlar için şerdir; kıyamet günü, cimrilik ettikleriyle tasmalandmlacak- 
lardır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır.127 Allah yaptıklarınızdan 
haberi olandır. 

181 Andolsun; "Gerçek, Allah fakirdir, biz ise zenginleriz" diyenle¬ 
rin sözlerini Allah işitmiştir.128 Onların bu sözlerini ve Peygamberleri 
haksız yere öldürmelerini yazacağız ve: "Yakıcı olan azabı tadın" diyece- 
v • 
giz. 
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182 Bu, sizin ellerinizin önden sunduktandır. Allah, gerçekten kulla¬ 

ra zulmedici değildir. 

183 "Allah bize ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir pey¬ 

gambere inanmamamız konusunda and verdi," diyenlere, de ki: "Şüphe¬ 

siz, benden önce nice peygamberler, apaçık belgeler ve söylediklerinizle 

geldi; eğer, siz doğru idiyseniz, şu halde onlan ne diye öldürdü¬ 

nüz?"129 

AÇIKLAMA 

127. Her şey kendi mirası olarak, sonuçta, Allah’a dönecektir. 

Çünkü o, gerçekte Allah a aittir. O'nun kullarından birinin mülkiye¬ 
tinde olan şey, sadece geçici bir emanettir. Herkes şu kısa dünya ha¬ 

yatında kendisinin olduğunu zannettiği servet ve zenginliği bir gün 
bırakmak zorunda kalacaktır: bu servet ve mal ise, onların gerçek 
sahibi olan Allah'a dönecektir. Bu nedenle akıllı olan kişi. Allah'ın 
servetini Allah yolunda harcayandır, aptal kişi ise onu biriktirip yığ¬ 
maya çalışandır. 

128. Yahudiler bu sözü Bakara suresinin 245. ayetinin nazil olma¬ 

sı üzerine söylemişlerdir. "Aranızda Allah'a güzel bir borç verecek olan 

kimse..." Onlar bu sözü alaya aldılar ve şöyle dediler “Ah, evet! Allah 

servetini kaybetti, şimdi de kullarından borç istiyor.” 

129. Bu, Yahudiler tarafından Allah’a yöneltilen bir iftira ve yalan¬ 

dır: çünkü. Allah böyle bir şeyden beridir. Kitab-ı Mukaddes te yakıl¬ 
mış kurbanlardan bahsedilmesine rağmen, bunlar, peygamberliğin 

asıl işaretlerinden kabul edilmezler. Bunlar sadece Allah’ın kurban¬ 
ları kabul ettiğini gösteren sembollerdir. (Bkz. Hakimler, 6:20-21, 
13-19-20; LevÜer, 9;24 II, Tarihler. 7:1-2). 

Bu isteğin Hz. Muhammed'in (s.a) peygamberliğini reddetmek an¬ 
lamına geldiği ortadadır. Onlann samimi olmadıklarının bir delili 
olarak, onlara yakılmış kurbanı bir işaret olarak gösteren kendi pey¬ 
gamberlerinden bazılarını da öldürdükleri hatırlanmalıdır. Hz. ll- 
yas'ın (s.a) durumu bir örnek olarak gösterilebilir; “Ashab, kendin¬ 

den önceki bütün krallardan daha çok Tanrı yı (Etemal) önemseme - 
meye başlayınca, llyas ona gitti ve Tanrıya karşı gelerek İsrail'i boz¬ 
duğunu söyledi. Tabii ki Baal'ın (eski Sami ırkının tanrılarından biri 
-çev-) “Peygamberleri" imtihanı kaybettiler. Allah'ın nuru kurbanı 
yaktı ve bütün İsrail bunu seyretti. Yine de llyas'a karşı çıktılar ve O, 
hayatım kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı." (Ayrıntılı bilgi için 

bkz. I Krallar. 18 ve 19). 
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184 Eğer seni yalanlarlarsa, senden önce apaçık belgeler, Zeburlar ve 

aydınlık kitapla gelen peygamberleri de yalanlamışlardır. 
185 Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirleriniz eksik¬ 

sizce ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, artık o 

gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı metâdan başka bir 

şey değildir.130 
186 Andolsun, mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz ve 

sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan 
elbette çok eziyet verici (sözler) işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsa¬ 
nız,131 (bu) emirlere olan azimdendir. 

187 Hani kendilerine kitap verilenlerden: "Onu mutlaka insanlara 
açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz" diye kesin söz almıştı.132 Fa- 
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kat onlar, bunu arkalarına attılar ve ona karşılık az bir değeri satın aldı¬ 
lar. O aldıktan şey ne kötüdür. 

AÇIKLAMA 

130. Bu dünya hayatı fitneye sebep olan bir şeydir. Çünkü yapılan 
iyi ve kötü amellerin nihaî sonucu ile ilgili yanlış izlenimler uyandı¬ 
rın Bu nedenle kişi, dünya hayatında sahip olunan varlık veya yok¬ 
luğu hak ve bâtılın ölçüsü olarak kabul etmek gibi yanlış bir düşün 
ceye yönelebilir. Bir kişinin bu dünyada refah ve servet sahibi olma¬ 
sı, onun doğru yolda olduğu ve Allah'ın da onu desteklediği anlamı- 
na gelmez. Diğer taraftan, eğer bir kimsenin şanssızlıklara kurban 
gitmesi ve servet sahibi olmaması, onun yanlış yolda olduğu ve Al¬ 
lah'ın yardımından yoksun olduğu anlamına gelmez. Çünkü çoğun¬ 
lukla bu dünyadaki sonuçlar, ahiret'te karşılaşılan sonuçlann he¬ 
men hemen tam tersi niteliğindedir. Bu nedenle sonraki sonuçlar 
(yani ahiret’te elde edilenler) asıl değerlerdir ve insanın önemsemesi 
gereken sonuç da budur. 

131. Yani “Yüksek karakterinizin sağlamlığını, tahrikler karşısın¬ 
da bile hiddetinizi kontrol ederek ispat etmelisiniz. Onların suçla¬ 
malarına, sataşmalarına, alaylarına, kötü lallarına ve propaganda¬ 
larına sabırla karşılık verin. En zor durumlarda bile yanlış, adalet¬ 
siz, gayri medenî ve ahlakdışı söz ve hareketlerde bulunacak şekilde 
hiddetlenmeyin.” 

132. “Allah'ın onlarla yaptığı ahdi ve onlara emanet edilen büyük 
görevi hatırlat. Çünkü onlar, bazı peygamberlere verilen ateşin yedi¬ 
ği kurbanların işaretlerini hatırlamalarına rağmen, onu (verilen gö¬ 
revi) unuttular.” 

Bu ayette sözü edilen Ahid'e, Kitab-ı Mukaddeste sık sık değinilir, 
özellikle Tesniye'de tekrar tekrar adı geçer. Musa Peygamber (a.s) 
onlara “kelimeye bir şey eklememeyi” ve “ondan hiçbir şey eksiltme- 
meyi" ve “Rabbin emirlerini muhafaza etmeyi” nasihat etti (4:2). Ço¬ 
cuklara bu emirleri hararetle öğretmelerini, onlarrn evlerinde otu¬ 
rurken, yolda yürürken, yatarken ve kalkarken bu emirleri çocukla¬ 
ra anlatmalarını, ayrıca evlerinin girişine ve kapılarına yazmalarım 
da tavsiye etti. (Tesniye, 6:4,9). Bu son istekle İsrail'in yaşlılarım, Fi¬ 
listin'in sınır çizgisini geçtikten sonra Ebel dağma büyrük kayalar 
dizmeye teşvik etti. (27:2-4). 

İşte onların Tevrat'ı bilmediklerini gösterir bir örnek daha: Hz. 
Musa (a.s) Tevrat'ın bir kopyasını Levi'lere emanet etti ve onlara kita¬ 
bı her yedi yılda bir Fısıh bayramına denk gelen günde Israiloğulla- 
n'mn erkek, kadın ve çocuklarının yer aldığı bir topluluk önünde 
açıktan okumalarını emretti. Fakat onlar görevlerinden o kadar ga¬ 
fildiler ki, Hz. Musa'mn (a.s) ölümünden yediyüz yıl sonra artık Tev¬ 
rat adında bir kitabın varolduğunu bile unutmuşlardı. Hatta tapına¬ 
ğın başrahibi ve Kudüs'ün Yahudi kralı bile böyle bir kitabın varol¬ 
duğunu bilmiyordu. (II. Krallar, 22:8-13). 
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188 Getirdikleriyle sevinen ve yapmadıkları şeyler nedeniyle övül¬ 
meden hoşlananlan133 (kazançlı) sayma; onlan azaptan kurtulmuş ola¬ 
rak sayma. Onlar için acıklı bir azab vardır. 

189 Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Allah, her şeye güç yetiren- 
dir. 

190 Şüphesiz göklerin134 ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ar- 
darda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır. 

191 Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve 
göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler.135 (Ve derler ki:) 
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"Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi ateşin 
azabından koru/'136 

192 "Rabbimiz, şüphesiz Sen kimi ateşe sokarsan, artık onu 'hor ve 
aşağılık' kılmışsmdır; zulmedenlerin yardımcıları yoktur." 

193 Rabbimiz, biz: "Rabbinize iman edin" diye imana çağrıda bulu¬ 
nan bir çağmayı işittik, hemen iman ettik.137 Rabbimiz, bizim günahla¬ 
rımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öl¬ 
dür." 

AÇIKLAMA 

133. Örneğin bu tür insanlar, gerçekte bu karakterlerin hiçbirine 
sahip olmadıkları halde, başkalarının kendilerini muttaki, dindar, 
Allah tan korkan bir mümin ve İlâhî Kanun'un koruyucusu diye öv¬ 
melerinden hoşlanırlar veya gerçekte tam tersi olduğu halde başka¬ 
larının kendilerini samimi, fedakar, şerefli, başkaları için kendisini 
feda eden, diye propaganda etmelerini isterler. 

134. Buradan itibaren surenin son bölümü başlar. Bu ayetlerin bi¬ 
raz önceki ayetlerle doğrudan bağlantısı yoktur; fakat surenin bü¬ 

tünlüğüne uygun niteliktedir. Bu nedenle bu bölümü anlayabilmek 
için surenin giriş bölümüne tekrar bakmak faydalı olacaktır. 

135. Yani, “Bu ayetler (işaretleri, Allah’tan gafil olmayan ve tabiat 
hadiselerini bir hayvan gibi değil, düşünen bir insan gibi gözleyen 
herkesin hakikat i anlamasını sağlayabilir.” 

136. Evrenin sistemini yakından gözlemeleri, onları, bu hayattan 
sonra cezalan ve mükâfatlan ile bir ahinet hayatının varolduğu fîkri- 
ne götürür. Sistemin kendisi, arka-planında varolan hikmeti açıkça 
ortaya koyar. Bundan da anlaşılacağı üzere Hakim (hikmet sahibi) 

olan Yaratıcı nın insanı yaratmasının belli bir amacı vardır. Her şe¬ 
yin insanın kullanımına verilmesi ve Allah'ın, insanı, iyiyi kötüden 
ayırdedebilecek bir idrak merkezi ile donatmış olması açıkça gösterir 

ki, Allah inşam bu yaratılış amacına uygun olmadığı konusunda he¬ 
saba çekecektir. Bunun sonucu, dünyada yaptığı iyilikler nedeniyle 
mükâfat alacak, kötülükler nedeniyle de cezalandırılacaktır. Bu dü¬ 
şünce inşam, kişinin amellerinin hesaba çekileceği, ölümden sonra 
bir hayatın varolması gerektiği sonucuna götürür. Bu düşünceye 
ulaşma insanı ahiret'te cezaya çarptırılma korkusuyla doldurur ve 

bu nedenle kendisini Cehennem azabından koruması için Allah'a 
dua etmeye yöneltir. 

137. Aynı şekilde, evreni gözleme, doğru düşünebilen kimseleri, 

rasüllerin, evrenin başlangıcı, sonu ve yaratılış gayesi ile ilgili olarak 
ortaya koydukları dünya görüşünün asıl doğru görüş olduğu sonu¬ 
cuna götürür. Böylece onlar tarafından tavsiye edilip ortaya konan 
hayat tarzının tek doğru yol olduğu anlaşılır. 
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194 "Rabbimiz, peygamberlerine va'dettiklerini bize ver, kıyamet 
gününde de bizi 'hor ve aşağılık' kılma. Şüphesiz Sen, va'dine muhalefet 
etmeyensin."138 

195 Nitekim Rableri onlara (dualarını kabul ederek) cevap verdi: 

"Şüphesiz Ben, erkek olsun, kadın olsun, sizden bir işte bulunanın işini 
boşa çıkarmam.139 Sizin kiminiz kiminizdendir. İşte, hicret edenlerin, 
yurtlarından sürülüp-çıkanlanlann ve yolumda işkence görenlerin, çar¬ 
pışıp öldürülenlerin, mutlaka kötülüklerini örteceğim ve onları, altla¬ 
rından ırmaklar akan cennetlere sokacağım. (Bu,) Allah katından bir kar¬ 
şılık (sevap)tır. (O) Allah, karşılığın (sevabın) en güzeli O'nun katinda¬ 
dır."140 

196 Küfre sapanlann ülke ülke dönüp-dolaşmalan seni aldatma¬ 
sın. 

197 (Bu) Az bir yarar(lanma)dır. Sonra bunların barınma yereri ce¬ 
hennemdir. Ne kötü bir yataktır o. 

198 Ama Rablerinden korkup-sakınanlar; onlar için Allah katında - 
bir şölen olarak- altlarından ırmaklar akan -içinde ebedi kalacakları- 
cennetler vardır. İyilik yapanlar için, Allah'ın katında olanlar daha ha¬ 
yırlıdır. 

199 Şüphesiz, Kitap Ehlinden de, Allah'a size indirilene ve kendileri¬ 
ne indirilene -Allah'a derin saygı gösterenler olarak- inananlar vardır. 

Onlar, Allah'ın ayetlerine karşılık olarak az bir değeri satın almazlar. İşte 
bunların Rableri katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah, hesabı pek ça¬ 
buk görendir. 

200 Ey iman edenler, sabredin ve sabırda yarışın.141 (sınırlarda) nö¬ 
betleşin. Allah'tan korkup-sakının. Umulur ki kurtuluşa varırsınız. 

AÇIKLAMA 

138. Bu onların Allah'ın verdiği söz konusunda şüpheye düştükle¬ 
ri anlamına gelmez. Fakat bu, sadece, onların söz verilen mükâfatla¬ 
ra kendilerinin lâyık olup olmadıklarını öğrenme konusundaki te¬ 
dirginliklerine delâlet eder. Bu nedenle onlar Allah a dua ederler: 
“Rabbimiz, bizi affet sen sözünden dönmezsin.” Çünkü onlar kâfirle¬ 
rin kendilerini bu dünyada: “Şunlara bakın, rasûllere inanmalan bi¬ 
le onlan sefaletten kurtaramadı” diyerek alaya almaları gibi ahiret'te 
alaya alınmaktan korkmaktadırlar. 

139. Yani, “Benim gözümde hepiniz insansınız ve ben herkesi aynı 
adalet ve yargılama standardına tâbi tutanm. Erkekler unutmasın¬ 
lar ki, kadınlar da kendileri gibi insandır. Ben kadın-erkek, efendi- 
köle, siyah-beyaz, yüksek ve aşağı tabaka arasında hiçbir ayınm 
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yapmam." 

140. Bir hadise göre bir grup kâfir Hz. Peygamber e (s.a) gelip: "Bü¬ 

tün peygamberler beraberlerinde bir veya birkaç ayet (mucize) getir¬ 
diler. Örneğin. Musa mucizevi asaya ve beyaz bir ele sahipti. İsa ise 
körün gözünü açar ve alacayı iyi derdi. Peki sen peygamberliğini is¬ 

patlayacak bir ayet olarak ne getirdin, söyler misin? deyince, Hz. 
Peygamber (s.a) 192-195. ayetleri okumuş ve “Ben bunu getirdim" 

demiştir. 

141. Arapça orijinal metindeki “ ’-v*-* " kelimesi iki anlama ge¬ 
lir: 

1) Hakk'ı savunurken kâfirlerin yanlış bir şeyi savunurken harca¬ 

dıkları çabadan daha fazla gayret gösterin., 

2) “Kâfirlerle savaşırken şecaat, yiğitlik göstermede birbirinizle 

yarışın." 

ÂL-İ İMRAN SURESİNİN SONU 
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4 

NÎSA SURESİ 

GİRİŞ 

Nüzul zamanı: Bu sure, muhtemelen H. 3. yılın sonlan ile H. 4. yı¬ 

lın sonlan veya H. 5. yılın başlan arasında geçen dönem boyunca na¬ 

zil olan birçok bölümden oluşmaktadır. Nüzul tarihlerini kesin ola¬ 

rak belirlemek oldukça zor olmasına rağmen, ayetlerde verilen emir¬ 
ler, zikredilen olaylar ve bu ayetlerle ilgili hadisler sayesinde doğru 
olması muhtemel bir nüzul dönemi belirlemek mümkündür. Bunu 
birkaç örnek olayla açıklayabiliriz. 

a) Şehitlerin miraslarının paylaştın İması ve yetimlerin haklarının 
korunması ile ilgili emirlerin. 70 müslümanın şehid edildiği Uhud 

savaşından sonra verildiğini biliyoruz. O zaman tabiî olarak Medi¬ 
ne'deki birçok ailede şehitlerin mirasmın paylaştın İması ve yetimle¬ 
rin haklarının korunmasıyla ilgili sorunlar ortaya çıkmıştı. Bundan 
yola çıkarak 1 -28. ayetlerin bu dönemde indirildiği sonucuna vara¬ 
biliriz. 

b) Hadislerden öğrendiğimize göre savaşta namazla (korku namazı) 

ilgili emirler H. 4. yılda yapılan Zatü’r-Rika seferi sırasında verilmiş¬ 
tir. O halde 102. ayeti içeren bölümün bu sefer sırasında nazil oldu¬ 
ğunu söyleyebiliriz. 

c) Yahudilere yapılan son uyan (47. ayet). Beni Nadir kabileleri H. 
4. yılın Rebiü'l-Evvel ayında Medine’den çıkanlmadan önce yapıl¬ 

mıştır. Bu nedenle 47. ayeti içeren bölümün bu olaydan bir müddet 
Önce indirildiğini söylememizde hiçbir sakınca yoktur. 

d) Teyemmümle (su bulunmadığında, temiz toprak kullanarak 
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abdest alma) ilgili izin, H. 5. yılda Beni Mustalık'a karşı yapılan se¬ 
ferde verilmiştir. O halde 43. ayeti içeren bölümün H. 5. yılda nazil 
olması muhtemeldir. 

Konular ve Surenin Arka-planı: Şimdi de sureyi anlayabilmek için o 

dönemin sosyal ve tarihî durumuna bir göz atalım. 
Bu suredeki bütün bölümler, Hz. Peygamber in (s.a) o dönemde 

karşılaştığı üç temel meseleyle ilgilidir. İlk olarak, Hz. Peygamber 
(s.a). Medine'ye hicret ettikten sonra oluşan İslâm topluluğunun dü¬ 
zenlenmesi ve gelişmesi ile uğraşıyordu. Bu amaçla, Islâm-öncesi 

dönemdeki değerlerin yerine ahlakî, kültürel, sosyal, ekonomik ve 
politik yeni değerler ortaya koyuyordu. O nun dikkat ve çabasım yö¬ 

nelttiği bir diğer sorun da kendi davetini reddeden müşrik Araplar, 
Yahudi kabileleri ve münafıklarla, müslüman topluluk arasındaki 
savaştı. Üçüncüsü, her şeyin ötesinde. O, kötü güçlerin tüm karşı 
çıkışlarına rağmen İslâm'ı yaymak ve gün geçtikçe daha çok kişiyi 
İslâm'a kavuşturmak zorundaydı. 

Bu nedenle, bu surede Bakara suresinde verilenlerin devamı nite¬ 

liğinde, İslâm toplumu güçlendiren ve birbirine bağlama işlevini gö¬ 
ren, ayrıntılı emir ve tavsiyeler yer alır. Aile kurumunun iyi işlemesi 
ve aile kavgalarım çözümlenmesini sağlayan prensipler öğretilir. Ev¬ 
lilik kuralları, kan ve kocanın karşılıklı ve eşit haklan belirlenir. Ka¬ 
dının toplumdaki statüsü ortaya konur ve yetimlerin haklarının ne 
olması gerektiği bildirilir; mirasın paylaştınlması için gerekli olan 
kanun ve düzenlemeler ortaya konur ve ekonomik faaliyetleri yeni¬ 
den düzenleyen emirler verilir. Ceza hukukunun temelleri kurulur; 
içki içmek yasaklanır, temizlik ve paklıkla ilgili emirler verilir. Müs- 
lümanlara, salih bir insanın Allah'la ve diğer insanlarla nasıl bir iliş¬ 

ki içinde olması gerektiği öğretilir. İslâm toplumunda disiplinin sağ¬ 
lanması ve devam ettirilmesi için gerekli olan emirler verilir. 

Müslümanlara ders vermek ve onların Ehli Kitabı takip etmeme¬ 
leri konusunda uyarmak için. Ehli Kitabın ahlâkî ve dinî durumu 
tekrarlanır. Münafıkların durumu eleştirilir ve müslümanlann on¬ 

ları gerçek müslümanlardan ayırdedebilmesini sağlamak için mü¬ 

nafıklık ile gerçek imanın belirgin özellikleri anlatılır. 
Uhud savaşı sonrasında ortaya çıkan durumu düzeltmek için, 

müslümanlan düşmanlara karşı cesurca savaşmaya teşvik eden 
bölümler indirilmiştir. Çünkü savaştaki yenilgi, müşrik Arap kabile¬ 
lerini, komşu Yahudi kabilelerini ve münafıkları çok cesaretlendir¬ 
mişti ve bu düşman kabileler, müslümanlan her taraftan tehdit edi¬ 
yorlardı. Bu kritik durumda Allah müslümanlara cesaret verdi ve 
onlara bu tip savaş rüzgarlan eserken gerekli olan emir ve tavsiyeler- 
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de bulundu. Münafıklar ve imanı zayıf olan müslümanlar tarafından 
yayılan korkunç söylentilerin etkisini hafifletmek için, müminlere 
bu söylentilerin kaynağını iyice araştırmaları ve bunlan sorumlu ve 

yetkili kişilere haber vermeleri tavsiye edilmektedir. Bunun yanısıra 
müminler, bazı seferler sırasında abdest almak vs. için gereken suyu 
bulamadıklarından dolayı namazlarını eda etmekte güçlük çekiyor¬ 
lardı. Burada, bu gibi durumlarda temiz toprakla abdest almalarına 

(teyemmüm) ve namazı kısaltmalarına veya herhangi bir tehlikeyle 
karşı karşıya kaldıklarında “korku namazı" kılmalarına izin veril¬ 
mektedir. Aynca surede kâfir ve çoğunlukla da düşman Arap kabile¬ 
leri arasında yaşayan müminlerin problemleriyle ilgili çözümler ve 

emirler de getirilmektedir. Onlara, İslâm yurdu olan Medine'ye hic¬ 
ret etmeleri tavsiye edilmektedir. 

Bu sure aynı zamanda, müslümanlarla yaptıkları banş anlaşma¬ 
larına rağmen, düşmanca ve haince davranışlarda bulunan Beni 
Nadir kabilesinin durumunu da ele alır. Bu Yahudi kabilesi açıkça 
İslâm düşmanlarının safında yer alıyor ve hatta Medine'de bile Hz. 
Peygamber e (s.a) ve İslâm toplumuna karşı tuzaklar kuruyordu. Adı 
geçen kabile halkı bu tür haince davranışlarından dolayı sorguya çe¬ 
kilmiş ve tutumlarını değiştirmeleri için kendilerine son bir uyan ya¬ 
pılmıştır. En sonunda da anlayışsızlık ve itaatsizlikleri nedeniyle 
Medine’den sürülmüşlerdir. 

O dönemde çok belirgin olan münafıklar sorunu, müminleri çok 
meşgul ediyor ve onlan zorluklar içinde bırakıyordu. Bu nedenle 
müslümanlann onlarla uğraşmasını kolaylaştırmak için belirli ka¬ 
tegorilere sokulmuşlardır. 

Surede, kendileriyle savaş halinde olunmayan kabilelere karşı ta- 
kınılması gereken tavır hakkında da, gereken direktifler açıkça göz¬ 
ler önüne serilmiştir. O dönemde gereken en önemli şey, müslüman- 

lan İslâm düşmanlanna karşı yapılan savaşa hazırlamaktı. Bu 

amaçla müslümanlann şahsiyetlerinin oluşturulmasına çok büyük 
önem verilmiştir. Gerçek şu ki; küçücük Islâm toplumu ancak çok 

yüksek bir ahlâkî karaktere sahip olduğu zaman başanlı olabilir ve 

hayatmı idame ettirebilirdi. Bu nedenle onlar çok yüksek bir ahlâkî 
karaktere sahip olmalan konusunda eğitiliyorlar ve herhangi bir 
manevî zayıflık gösterdiklerinde derhal uyanlıyorlardı. 

Bu surede ahlâki ve sosyal düzenlemeler ele alınmış olmasına 
rağmen, Islâm’ın tebliğ edilmesine de gereken önem verilmiştir. Bir 
taraftan Islâm ahlâk ve kültürünün, Yahudi, Hıristiyan ve müşrikle¬ 
rin ahlâk ve kültüründen daha yüce olduğu ortaya konulurken, di¬ 
ğer taraftan da onları doğru yola davet ortamını hazırlamak için. 
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yanlış dinî düşünceleri, hatalı ahlâk anlayışları ve kötü davranışları 
anlatılmaktadır. 

ÖZET 

Konu: İslâm Toplumu'nun Takviye Edilmesi. 

Bu surenin en önemli amacı, müslümanlara, bir topluluğu birleş¬ 
tirip güçlü ve küçük birimini oluşturan ailenin istikran için, gereken 
tavsiye ve direktifler verilmektedir. Daha sonra müminler kendileri¬ 
ni savunmaları konusunda teşvik edilmektedirler. Bunlarla birlikte 
onlara İslâm'ı tebliğ etmenin önemi de öğretilmektedir. Her şeyin 
ötesinde, en çok toplumu takviye etme ve birleştirme teması altında 

ahlâk! karakterin yüksek ve güçlü olması gerektiği vurgulanmakta¬ 
dır. 

Konular ve Aralanndaki Bağlantı: 

1-35 Kan ve koca için, aile hayatının düzenli ve güzel bir şekilde de¬ 

vam etmesini sağlayan dengeli, adil ve eşitlikçi kanun ve düzenleme¬ 
ler ortaya konuyor. Mirasın paylaştınlmasıyla ilgili aynnülı belirle¬ 

meler yapılıyor ve yetimlerin hakkının korunmasına özel bir önem 
veriliyor. 

36-42 Bu kanun ve düzenlemelere kolaylıkla uymayı sağlayacak 

olan ruhsal yapıyı oluşturmak için müslümanlara etraflanndaki 
herkese cömertlik göstermeleri ve bencillik, cimrilik ve hasislikten 

sakınmaları emrediliyor. Çünkü toplumun birbirine sımsıkı bağlan¬ 
masını ancak bu sağlayabilir ve aynı zamanda Islâm'ın tebliğini de 

kolaylaştırır. 
43 Namazı eda etmeden önce yapılması gereken ruh ve beden te¬ 

mizliğinin yollan öğretiliyor. Çünkü namaz, ahlâkî ve sosyal düzen¬ 

lemelerde en önemli rolü oynayan bir ibadettir. 
44-57 Ahlâkî yönden hazırlandıktan sonra müslümanlara savun¬ 

ma ile ilgili emirler veriliyor, öncelikle müslümanlar, bu yeni hare¬ 
kete karşı olan komşu Yahudi kabilelerinin düşmanca faaliyetleri ve 
gizli tuzaklanna karşı hazırlıklı olmalan bakımından uyanlıyorlar. 

Islâm'dan önce Medine halkı ile Yahudiler arasında varolan anlaş¬ 
manın ortaya çıkarabileceği bazı yanlış anlamalara meydan verme¬ 
mek için böyle bir uyan ve dikkat çekmek çok gerekliydi. 

58-72 Daha sonra güven ve emanetlerini şerefli ve ehil kişilere ver¬ 

meleri, doğru ve adil olanı işlemeleri, Allah'a, Rasûlü'ne ve kendi iç¬ 

lerinden işlerini yapmak üzere seçtikleri kişilere itaat etmeleri ve an- 
laşmazlıklannın çözümü için Allah ve Rasûlü'ne başvurmaları em- 
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rediliyor. Çünkü sadece bu tür bir davranış toplumun birlik ve bü¬ 

tünlüğünü sağlayabilir. Müminler bu yoldan saparlarsa ayrılık ve 

çözülme ile karşılaşacakları konusunda da uyarılmaktadırlar. 

73-100 Bu ön hazırlığın sağlanmasından sonra, müminler yurtları¬ 

nı savunmaya ve hiçbir korku ve zayıflık göstermeksizin Allah yolun¬ 

da cesurca savaşmaya teşvik ediliyorlar. Aynı zamanda münafıklara 

karşı temkinli olmaları konusunda da uyarılıyorlar. Ard niyetli hi- 

lekârlarla çaresiz ve samimi müminleri ayıran kesin bir sınır çizgisi 

çekiliyor. 
101-103 Burada tekrar, askeri seferler ve savaş sırasında namazın 

nasıl eda edileceği konusunda direktifler veriliyor, tehlike ve korku 

anında bile namazın önemini vurgulanıyor. 

104 Diğer konuya geçmeden önce müslümanlar, savaşta hiçbir 

zayıflık göstermeksizin sebat etmeye teşvik ediliyorlar. 

105-135 İslâm toplumunu güven içinde güçlü ve emin kılmak için 

müslümanlara adaleti çok iyi korumalan emrediliyor. Müslümanla¬ 

rın, savaş halinde oldukları düşmanlar söz konusu olduğunda bile 

kesinlikle adil olmaları gerekmektedir. Kan ile koca arasındaki an¬ 

laşmazlıklar da adilce çözümlenmeli. Bunu becerebilmek için mü¬ 

minler inanç ve amellerini her türlü pisliklerden temizlemeli ve ada¬ 

letin gerçek koruyuculan olmalıdırlar. 

136-175 Savunma konusu tekrar ele alınarak, müslümanlar düş¬ 

manlarına karşı temkinli olmalan konusunda uyarılıyor. Onlara 

münafıklann, kâfirlerin ve Ehli Kitabın tuzaklarına karşı gerekli ön¬ 

lemleri almaları tavsiye ediliyor. Allah'a, vahye ve ölümden sonra di¬ 

rilişe inanmak, her tür düşmana karşı kişiyi koruyacak tek silah ol¬ 

duğu için, müminler Allah'ın Rasûlü Hz. Muhammed'e (s.a) samimi¬ 

yetle inanmalı ve O na uymalıdırlar. 

176 Bu ayette de 1-35. ayetlerde ele alman aile hukukuna değinil- 

se de, surenin sonuna sadece ilâve olarak eklenmiştir. Çünkü bu 

ayet, Nisa Suresi tam bir sure olarak vahyolunmadan çok önce nazil 

olmuştur. 
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Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla. 

1 Ey insanlar, sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve 

her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip-yayan Rabbinizden korkup- 

sakının.1 Ve (yine) kendisiyle, birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve 

akrabalık (bağlarını koparmakHan sakının. Şüphesiz Allah, sizin üzeri¬ 

nizde gözeticidir. 

2 Yetimlere mallarını verin2 ve murdar olana karşı temiz olanı değiş¬ 

tirmeyin.3 Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu, 

büyük bir suçtur. 

3 Eğer yetim(kız)lar konusunda adaleti yerine getiremeyeceğinizden 

korkarsanız, bu durumda, size helal olan (başka) kadınlardan ikişer, 

üçer, dörder olmak üzere nikahlayın.4 Şayet (yine de) adalet yapamıyaca- 

ğınızdan korkarsanız, o zaman bir (eş)° ya da sağ ellerinizin malik oldu- 
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ğu (cariye) ile (yetinin.)6 Bu sapmamanıza daha yakındır. 

4 Kadınlara mehirlerini gönülden isteyerek (ve bir hak olarak) verin, 

fakat onlar, gönül hoşluğuyla size ondan bir şeyi bağışlarlarsa, onu da 

afiyetle, iç huzuruyla yiyin.7 

AÇIKLAMA 

1. Bu giriş, bir müddet sonra gelecek olan insan haklan ile ilgili, 

özellikle de aile hayatının iyi bir şekilde devam etmesini sağlamak 
amacıyla ortaya konulan kural ve düzenlemelerle büyük bir uyum 
içindedir. Bir taraftan insanlar Allah tan ve onun azabından korkma 

konusunda uyanlırken, diğer taraftan onlara bütün insanlann bir 
tek ana-babadan yaratıldıklan ve bu nedenle insanlann birbirinden 
türemiş olduğu hatırlatılıyor. "...O sizi tek bir nefisten yarattı." İlk ön¬ 

ce bir tek insan yaratılmış ve bütün insanlık da ondan türetilip yer¬ 
yüzüne yayılmıştır. Bu nedenle akrabalık bağlanna ve haklanna 

dikkat edilmelidir. Kur an ın bir başka suresinden de Hz. Adem'in 
(s.a) "bir tek nefis" olduğunu öğreniyoruz. O bütün insanlann kendi¬ 

sinden türetildiği ilk insandı. "...Ondan da eşini yarattı." Eşinin ondan 

nasıl yaratıldığı konusunda ayrıntılı kesin bir bilgiye sahip değiliz. 
Müfessirler genellikle Hz. Havva'nın (a. s) Hz. Adem'in (a.s) kaburga 
kemiğinden yaratıldığını söylerler. Kitab-ı Mukaddes'te de aynı 
hikâye vardır. Talmud bundan başka, onun Hz. Adem’in (a.s) on 
üçüncü kaburga kemiğinden yaratıldığım da belirtir. Fakat Kur an 
bu konuda sükût eder. Bunu destekler nitelikteki Hz. Peygamber in 
(s.a) hadisi de anlaşılandan farklı bir anlama delalet eder. Bu neden¬ 

le yapılacak en iyi şey bu meseleyi Kur an da bırakıldığı şekilde belir¬ 
siz bırakmak ve onun ayrıntılarım tayin etmek için zaman harcama¬ 

maktır. 
2. Yani, “Yetimlerin yaşı küçük olduğu sürece onlann malını sade¬ 

ce onlar için harcayın ve gerekli yaşa ulaştıklarında onlann hakkı 

olan mallannı geri verin.” 
3. Bu, anlamı çok geniş olan bir cümle. Bu cümle “Gelirinizi yasak 

olan hiçbir yolla pisliğe bulamayın” anlamına gelebildiği gibi; “Kendi 
değersiz şeylerinizi, yetimlerin değerli şeyleri ile değiştirmeyin" anla¬ 

mına da gelebilir. 
4. Müfessirler buna üç anlam veriyorlar: 

a) Hz. Alişe (r.a) bu ayetin, cahiliye döneminde yaygın olan kötü 
bir alışkanlığı ortadan kaldırmak üzere indirildiğini söylemiştir. Ye¬ 

tim kızların velileri, onlan kendi kontrolleri altında tutmak için, ko- 
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ruyuculan olmamasından yararlanarak güzellikleri ve zenginlikleri 

için bu yetimlerle evleniyorlardı. Daha sonra da hiç çekinmeden on¬ 

lara adaletsiz davranıyorlardı. Bu nedenle müslüman olduktan son¬ 

ra yetim kızlarla evlenme konusunda şüpheye düştüler. Bunun üze¬ 

rine Kur'an, onlara eğer adil davranamayacaklanndan korkarlarsa, 

yetim kızlar yerine kendilerine helâl olan diğer kadınlarla evlenmele¬ 

rini tavsiye ediyor. Bu surenin 127. ayeti de bu yorumu destekler ni¬ 
teliktedir. 

b) Bu ayeti tefsir ederken Hz. îbn Abbas ve talebesi Hz. İklime (Al¬ 

lah hepsinden razı olsun) bu emrin o dönemde varolan bir adaletsiz¬ 

liği ortadan kaldırmak için verildiğini iddia ederler. İslâm’dan önceki 

günlerde, evlenilen kadınların sayısında herhangi bir sınırlama yok¬ 

tu; bazıları bir düzine kadınla bile evlenirlerdi. Fakat onlann artan 

ihtiyaçlarını karşılayamaymca, yetim yeğenlerinin veya diğer akra¬ 

balarının çaresiz yetim kızlannm mallarına el koyarlardı. Bu neden¬ 

le Allah, evlenilecek kadınların sayısını azami dört ile sınırladı ve 

hepsine adaletli davranma şartını getirdi. 

c) Said lbn Cübeyr, Katade ve diğer bazı müfessirler bu emrin ka¬ 

dınların haklarını korumak için verildiğini söylerler. Onlann iddia- 

lan şudur: İslâm'dan önce de yetimlere yapılan haksızlık kötü görü¬ 

lürdü, fakat kadınlara gelince bu başkaydı. İstedikleri sayıda kadın¬ 

la evlenirler, vicdan azabı hissetmezler ve toplumdan çekinmeksizin 

onlara kaba ve adaletsizce davranırlardı. Bu nedenle, Allah, onlan 

yetimlere yaptıkları gibi kanlanna da haksızlık yapmaktan sakın- 

malan konusunda uyanyor. O halde erkekler dört kadından fazla¬ 

sıyla evlenmemeli ve ancak onlara adaletli davranabilecekler ise bu 
sayıda kadın almalıdırlar. 

Bu ayetin üç anlamının da doğru olması muhtemeldir. Aynca şöy¬ 

le bir anlam da verilebilir: “Eğer sizler yetimlere insafsızlık etmekten 

korkuyorsanız, yetim kızlan olan dul kadınlan nikahınız altına 
alın." 

5. Fıkıh alimlerinin ortak fikri şudur: Bu ayet evlenilen kadınların 

sayısını sınırlar ve dörtten fazla kadınla aynı anda evli olmayı yasak¬ 

lar. Hadisler de bunu destekler niteliktedir. Taif in başkanı Gıylan ın 

müslüman olduğunda dokuz kansı vardı. Hz. Peygamber (s.a) on¬ 

dan sadece dört tanesini bırakıp diğerlerini boşamasım istedi. Hz. 

Peygamber (s.a) Nevfel lbn Muaviye'ye de beş karısından birini boşa¬ 
masını emretmiştir. 



Cüz: 4 TEFHİMU'L KUR'AN 329 

Bu ayetin kadınlar arasında eşit davranmak şartıyla poligamiyi 
(birden fazla kadınla evlenmek) sınırladığına dikket edilmelidir. O 
halde kim adaleti yerine getirmeksizin bu izinden yararlanır ve bir¬ 
den fazla kadınla evlenirse Allah'ı aldatmaya çalışmış olur. Bu ne¬ 
denle İslâm devletinin mahkemeleri, bir kadına veya kadınlara yapı¬ 
lan haksızlıkları ortadan kaldırmak için, zorlayıcı önlemler alma 
hakkına sahiptir. Aynı zamanda bu emirde şart koşulan adalet ön¬ 

koşulundan yola çıkarak, çok kadınla evliliğin tamamen yasaklan¬ 
dığı sonucuna varmak da kesinlikle yanlıştır. Bu, Kur an ın görüşü 
değil, sadece Batılı Hıristiyanlardan çok etkilenmiş olan bazı müslü- 
manlann görüşüdür. Bunlar, Kur'an'ın da çok kadınla evliliğe karşı 
olduğunu, fakat o dönemde bu geleneğin çok yaygın olması nedeniy¬ 
le, çok sert olmasından kaygı duyarak doğrudan yasaklamadığını 
söylerler. Kur an çok evliliğe, bütün eşlere eşit davranıldığı sürece 
izin vermiştir. Bu şartı yerine getirmek ise, çok zor olduğuna göre tek 
kadınla evlilik tavsiye edilmiş olmalıdır. 

Açıkça görülmektedir ki bu görüş, zihin ve düşünce bağımlılığının 
bir sonucudur. Çünkü çok kadınla evlilik bazı durumlarda kültürel 
ve ahlâki bir ihtiyaçtır ve aslen kötü değildir. Öyle kimseler vardır ki 
isteseler bile bir tek kadınla yetinemezler. Çok kadınla evlilik izni, 
onların imdadına yetişir ve hem onlan, hem de bütün toplumu ya¬ 
sak cinsel ilişkilerin zararlarından korur. Kuran, işte bu nedenle bu 
tür kimselere adalet şartını yerine getirmek koşuluyla çok kadınla 
evlenme izni vermiştir. 

6. "Sahibi olduğunuz kadınlar'' ile savaşta esir alınan ve hükümet 

tarafından paylaş tınlan cariyeler kastedilmektedir. Bu ayet iki anla¬ 
ma gelebilin “Eğer hür bir kadının masraflannı karşılayamazsanız 
25. ayette izin verildiği gibi bir cariye ile evlenebilirsiniz.” Veya “Eğer 
birden fazla kadınla evlenmek istiyorsanız, fakat hür olarak alacağı¬ 

nız karılarınız arasında adaleti sağlayamacağmızdan korkuyorsa¬ 
nız, cariyelerle evlenebilirsiniz. Çünkü bu durumda sorumluluğu¬ 
nuz daha az olacaktır.” (Ayrıntılar için bkz. Nisa an: 44). 

7. Hz. Ömer (r.a) ve Kadı Şurayh (r.a) eğer bir kadın mehrinin hep¬ 

sinden veya bir kısmından vazgeçerse, fakat daha sonra isterse, ko¬ 
cası ona mehri geri vermelidir; çünkü onun sonradan istemesi me- 
hirden kendi isteğiyle vazgeçmediğini gösterir diye hüküm vermiş¬ 
lerdir. [Daha ayrıntılı bilgi için bkz. “Hukuk-u Zevceyn" (Kan-Koca- 
nın haklan) adlı kitabımın “Mehir" bölümü.] 
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5 Allah'ın sizin için (kendileriyle hayatınızı) kaim (geçiminizi sağla¬ 

maya destekleyici bir araç) kıldığ mallarınızı düşük akıllılara vermeyin; 

bunlarla onlan nzıklandınp giydirin ve onlara güzel (maruf) söz söyle¬ 

yin.5 6 7 8 

6 Yetimleri, nikâha erişecekleri çağa kadar deneyin;9 şayet kendile¬ 

rinde bir (rüşd) olgunlaşma gördünüz mü, hemen onlara mallarını ve¬ 

rin.10 Büyüyecekler diye israf ile çarçabuk yemeyin. Zengin olan iffetli 

olmaya çalışsın, yoksul olan da artık maruf (ihtiyaca ve örfe uygun) bir 

şekilde yesin.11 Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman, onlara karşı şa- 

hid bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter. 

7 Anne ve baba ile akrabaların bıraktıklarından erkekler için bir pay 

vardır;12 anne ve baba ile akrabamn bıraktıklarından kadınlar için de bir 

pay vardır. Bunun azından ve çoğundan farz kılınmış bir pay vardır. 
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AÇIKLAMA 

8. Bu ayetin anlamı çok geniş kapsamlıdır. Müslüman topluluğa, 
hayatın devam ettirilmesi için çok gerekli olan servetin, hiç bir za¬ 
man beyinsizlere ve onu doğru dürüst kullanmayı başaramayacak 
ehil olmayan kişilere verilmemesi gerektiği, çünkü bu tür kişilerin 
serveti israf ederek toplumun ekonomik ve kültürel sistemini, uzun 
dönemde de ahlâki düzenini bozabileceği öğretilmektedir, özel mül¬ 
kiyet haklan mutlaka korunmalıdır, fakat aynı zamanda kişinin onu 
istediği şekilde sınırsızca kullanıp, toplumu ifsad etmesine de izin 
verilmemelidir. Bir kişinin hayatî ihtiyaçları da sözkonusıı olduğun¬ 
da bunlar karşılanmalıdır. Fakat kişinin bu hakkı zorlayarak, toplu - 
munun ahlâkını, kültürünü ve ekonomik düzenini bozacak kadar 
ileri götürmesine izin verilmemelidir. Bu ayete göre, her servet sahibi 
kendi servetini birine emanet etmeden önce o kişinin ehil olup olma¬ 
dığına dikkat etmelidir. Daha geniş planda ise Islâm devleti, kendi 
servetlerini kullanmaya ehil olmayanların veya kötü yollarda kulla¬ 
nanların temel ihtiyaçlarını karşılamak şartıyla, onların servetleri¬ 
nin idaresini ele alabilir. 

9. Yani, “Onlar olgunluğa yaklaştıklarında, onları yakından göze¬ 
tin ve kendi işlerini yapabilecek seviyeye gelip gelmediklerini sına¬ 
yın.” 

10. Yetimlere mallarını geri verebilmek için iki şart koşulmuştur: 
Olgunluk ve ehil olma. Birinci şartın yerine getirilmesi konusunda 
bütün ıslâm fıkıh alimleri fikir birliği içindedirler, fakat ikinci şart 
hakkında farklı görüşler vardır, imam Ebu Hanife'ye göre, yetim ol¬ 
gunluk çağına eriştiğinde, eğer velisi onda ehil olma (akıllılık) özelli¬ 
ğini görmezse en fazla yedi yıl bekleyebilir. Bu yedi yılın sonunda ye¬ 
timde ehil olma şartı yerine gelsin gelmesin, malını ona teslim etmek 
zorundadır. Fakat imam Edu Yusuf, imam Muhammed ve İmam 
ŞafiîL ehil olmanın yetimin malını geri verebilmek için bir ön-koşul 
olduğu görüşündedirler. Bu son zikrettiğimiz alimler, böyle bir kim¬ 
se için Kadıya gidilmesi gerektiği ve malını, servetinin idaresini Ka- 
dı’nın yürütmesi gerektiği görüşündedirler. 

11. Yani, “Hizmetleri için yetimin malından, herkes tarafından adlî 
kabul edilen bir ölçüde harcamalıdır ve bunu açıkça yapıp hesabım 
da tutmalıdır.” 

12. Bu ayet miras hakkında beş düzenlemeyi içerir: Birincisi, hem 
kadınların hem de erkeklerin mirasta bir haklan vardır. İkincisi, az 
olsun çok olsun miras bütün varisler arasında paylalşılmalıdır. O 
kadar ki, eğer ölen kişi bir miktar kumaş bırakmış olsa bile gereki¬ 
yorsa mesela on parçaya ayınlmalıdır. Bununla birlikte eğer bir va¬ 
ris isterse diğerinin rızasını alarak onlann paylan m satın alır ve tüm 
mirasa sahip olabilir. Üçüncüsü, bu ayetten anlaşıldığına göre bu 
kural nakledilebilir olsun veya olmasın, tanmsal veya endüstriyel 
veya diğer her tür mal için geçerlidir. Dördüncüsü, mirasın ancak 
ölen kişinin arkasında mal bırakması halinde, hak olduğunu göste¬ 
rir. Beşincisi, ayetin ortaya koyduğu hükme göre yakın akrabalar 
hayatta ise, uzak akrabalann mirasta haklan yoktur. 
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U4 V- 

8 (Mirası) Bölüşme sırasında yakınlar; yetimler ve yoksullar da hazır 
olursa, onları ondan nzıklandınn ve onlara güzel (maruf) söz söyle¬ 
yin.13 
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9 Arkalannda bıraktıkları zayıf çocuklardan dolayı korku duyanlar, 
(vasiyetleri altında olanlar için de) içleri ürpertiyle titresin. Allah'tan sa¬ 
kınsınlar ve onlara doğru söz söylesinler. 

10 Gerçek şu ki, yetimlerin mallarını zulmederek yiyenler, karınları¬ 
na ancak ateş yemiş olurlar. Onlar, çılgın bir ateşe gireceklerdir.14 

11 Çocuklarınız konusunda Allah, erkeğe iki dişinin hissesi kadar 
tavsiye eder.15 Eğer onlar ikiden çok kadın ise (ölünün) geride bıraktığı¬ 
nın üçte ikisi16 onlanndır. Kadın (veya kız) bir tek ise, bu durumda yansı 
onundur. (Ölenin) Bir çocuğu varsa, geriye bıraktığından anne ve baba¬ 
dan her biri için altıda bir17, çocuğu olmayıp da anne ve baba ona mirasçı 
ise, bu durumda annesi için üçte bir vardır.18 Onun kardeşleri varsa o za¬ 
man da annesi için altıda bir'dir.19 (Ancak bu hükümler, ölenin) Ettiği va¬ 
siyet veya (varsa) borcun düşülmesinden sonradır.20 Babalarınız, oğulla¬ 
rınız, siz onların hangilerinin yarar bakımından size daha yakın olduğu¬ 
nu bilmezsiniz. (Bunlar) Allah'tan bir farzdır. Şüphesiz Allah, bilendir, 
hüküm ve hikmet sahibi olandır.21 

AÇIKLAMA 

13. Burada ölen kişinin varislerine, mirasta hiçbir haklan olmadı¬ 

ğı halde yakın ve uzak akrabalara, ailedeki fakirlere ve mirasın pay- 

laştınldığı sırada orada hazır bulunan yetimlere karşı cömert olma- 

lan emrediliyor. Varisler onlara bir şeyler vermeli ve güzel sözler söy¬ 

lemelidirler, beyinsiz ve cimri kimseler gibi onlara sert ve kötü sözler 

söylememelidirler. 

14. Bir hadise göre, Uhud savaşından sonra bu ayet Hz. Sa'd bin 

Rubai nin dul kansının isteği ve sorusu üzerine nazil olmuştur. Hz. 

Sa'd'ın dul kansı iki kızı ile Hz. Peygamber e (s.a) gelmiş ve şöyle de¬ 

miştir: “Ey Allah'ın Rasûlü! İşte bunlar Uhud da şehit olan Sa'd’ın 

kızlan. Amcalan onlann mirasının hepsini aldılar ve bunlara bir dir¬ 

hem bile kalmadı. Bundan sonra bunlarla kim evlenir?" 

15. Mirasın bölüştürülmesinde ilk önemli prensip erkeğin hakkı¬ 

nın, kadımnkinin iki katı olmasıdır. Bu tamamen akla uygun ve adil 

bir paylaştırmadır. İslam hukuku ailenin ekonomik sorumluluğunu 

erkeğe yüklediği ve kadmı bundan bağımsız kıldığı için, adalet, kadı¬ 

nın miras payının erkeğinkinden az olması gerektiğidir. 

16. Aynı şey, iki kız çocuğu için de geçerlidir. Yani eğer ölen kimse¬ 

nin geride erkek çocuğu değil de iki veya daha fazla sayıda kız evladı 
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kalmışsa, bu kız çocuklara tüm mirasın üçte ikisi verilir ve geride ka¬ 

lan üçte bir, diğer varisler arasında paylaştırılır. Bunun gibi, eğer 

ölenin geride sadece bir tek oğlu kalmışsa ve başka varisi yoksa, tüm 

miras oğluna kalır. Fakat eğer başka varisi varsa, onların hakkı ve¬ 

rildikten sonra geride kalan mirasın hepsi, o oğulun olur. Bu konu¬ 

da ümmetin alimleri ittifak etmişlerdir. 

17. ölen kişi geride kız ya da erkek sadece bir çocuk veya çocuklar 

bırakmış olsa, anne ve babasından her birine mirasın altıda biri dü¬ 

şer. Geride kalan üçte iki ise diğer varisler arasında paylaştırılır. 

18. Eğer başka hiçbir varis yoksa geriye kalan üçte iki babaya veri¬ 

lir; eğer başka varis varsa baba o üçte ikiyi o varislerle paylaşır. 

19. Eğer ölen kişinin geride kız veya erkek kardeşleri varsa, anne¬ 

nin payı üçte birden altıda bire düşer. Düşürülen altıda bir ise, ba¬ 

banın payına eklenir. Çünkü bu durumda babanın sorumlulukları 

artmaktadır, ölen kişinin anne babası hayatta ise, kız veya erkek 

kardeşlerine mirastan pay düşmediğine dikkat etmelidir. 

20. Vasiyetin yerine getirilmesi borçların ödenmesinden öncedir. 

Çünkü ölen herkesin borcu olmayabilir, fakat vasiyeti olabilir. Ka¬ 

nunun uygulamasına gelince, İslâm toplumunda, borcun vasiyet¬ 

ten önce gelmesi gibi ortak bir görüş vardır. Yani borç her halükârda 

önce ödenmeli, sonra vasiyet yerine getirilmeli ve ondan sonra da 

miras paylaştınlmalıdır. Bakara suresinin 182. açıklama notunda 

kişinin vasiyet ederek tüm servetinin üçte birini hibe etmeye hakla 

olduğu belirtilmişti. Bu izin, mirastan pay alamayan akraba veya 

akrabalara servetten bir miktar bırakabilmek için verilmiştir. Söz 

gelimi yetim bir kız veya erkek torun varsa, bir oğulun dul kansı, fa¬ 

kir bir kız veya erkek kardeş vs. varsa, kişi vasiyet ederek mirasının 

bir kısmım böyle birisine bırakabilir. Hatta kişinin herhangi bir kim¬ 

seye veya kamu yararına malının bir kısmını vasiyet etmeye hakkı 

vardır. Kısacası, kanun kişinin mirasının üçte ikisinin (veya biraz 

daha fazlasının) paylaştırılmasını düzenler ve geride kalan (yaklaşık 

üçte bir) miras için de, kişiyi (her şahıs için farklı olabilen) kendi aile¬ 

sinin özel durumlarına uygun bir şekilde vasiyet etmesi için serbest 

bırakır. Aynı zamanda vasiyetle varislere herhangi bir haksızlık ya¬ 

pılması da engellenmiş olmaktadır. Aile üyeleri varislere yapılan 

herhangi bir haksızlık durumunda, bu hatayı kendi aralarında veya 

Kadıya başvurarak çözümleyebilirler. Daha fazla açıklama için “To¬ 

runun Veraset Meselesi" adlı kitabıma bakınız. 
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12 Eşlerinizin, eğer çocukları yoksa, geride bıraktıklarının yansı sî¬ 
zindir. Şayet çocuklan varsa, -onunla yapacaklan vasiyetten ya da (ayıra¬ 

cakları) borçtan sonra- bu durumda bıraktıklannın dörtte bir sîzindir. 

Sizin çocuğunuz yoksa, geriye bıraktıklannızdan dörtte biri onlann (ka- 
dınlanmzm)dır. Eğer sizin çocuğunuz varsa geriye bıraktıklannızdan 

sekizde biri onlann (kadınlarmızın)dır.22 (Yine bu hükümler,) Edeceği¬ 
niz vasiyet veya (varsa) borcun düşülmesinden sonradır. Mirası aranan 
erkek ya da kadın, çocuğu ve babası olmayan bir kimse olup da onun er¬ 

kek veya kız kardeşi bulunursa onlardan her biri için altıda bir vardır. 
Eğer bundan fazla iseler, bu durumda -kendisiyle yapılan vasiyetten ya 
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da (varsa) borçtan sonra- üçte bir'de23 -zarara uğratılmaksızm-24 onlar or¬ 
taktırlar. (Bu size) Allah'tan bir vasiyettir. Allah, bilendir, (kullara) yu¬ 
muşak olandır.23 

AÇIKLAMA 

21. Bu, miras hakkmdaki İlâhî kanunun hikmetini anlamayan ve 

kendi yaptıkları eklemelerle, kanundaki “eksikliği” doldurmaya ça¬ 
lışan anlayışsız kişilere bir cevap niteliğindedir. 

22. Eğer ölen kişi geride çocuklar bırakmışsa, kansı veya kanları¬ 

na mirasın sekizde biri düşer. Eğer geride çocuk bırakmazsa, kansı 
veya kanlanna bütün mirasın dörtte biri düşer. Bu dörtte bir veya 
sekizde bir eşler arasında eşit paylaştınlır. 

23. Eğer başka varisler varsa, onlara duruma göre gertde kalan 

5/6 veya 2/3 üzerinden paylan verilir. Aksi takdirde ölen kişinin ge¬ 
ride kalan tüm 5/6 veya 2/3'yi vasiyet etme hakkı vardır. 

Bütün müfessirler, bu ayetteki erkek kardeş veya kız kardeşler¬ 
den sadece anne tarafından olan kardeşlerin kastedildiği konusun¬ 

da aym fikirdedirler. Öz kız ve erkek kardeşler ve sadece baba tara¬ 
fından kız ve erkek kardeşler hakkında miras kuralı surenin sonun¬ 

da yer almıştır. 
24. Vasiyet eğer kanunî varislerin haklarına tecavüz ediyorsa za¬ 

rarlıdır; borç da eğer alacaklı gerçekte varolmayan bir alacağı oldu¬ 
ğunu söylerse veya varislerin hakkı olan payları, bazı oyunlarla 
azaltmaya çakşırsa zararlı olur. Bir hadise göre bu en büyük günah¬ 
lardan biridir. Başka bir hadiste Hz. Peygamber (s.a) şöyle der: “Bir 

kimse hayatı boyunca Cennete yaklaşacak ameller işler, fakat tam 

öleceği sırada zararh bir vasiyette bulunur ve sonunda kendisini Ce¬ 
henneme sokacak bir amel işlemiş olur.” Böyle bir zarar verme her 
durumda büyük günah olmasına rağmen, burada özeUikle varis ola¬ 
rak ne anne babası, ne evlatları olmayan kişi için söylenmiştir. Çün¬ 
kü böyle bir kimsenin, uzak akrabaları mirasından mahrum etmek 

için vasiyet etmesi daha muhtemeldir. 
25. Burada Allah'ın Alim sıfatı iki nedenden ötürü anılmıştır: Bi¬ 

rincisi insanlara O'nun kanunundan kaçmanın imkânsız olduğu¬ 
nu, çünkü O'nun herşeyi büdiğini hatırlatmak için; İkincisi, Allah'ın 
onlar için hayırk olanı daha iyi bildiğinden dolayı Allah tarafından 
emredilen miras taksiminin, mutlaka doğru olduğuna insanları ik¬ 
na etmek için. Halim sıfatı ise, Allah'ın kanunlarının katı ve sert ol¬ 

madığını, bilâkis onların yumuşak olduğunu ve insanları zora koş¬ 
madığım gösterir. 
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13 Bunlar, Allah'ın sınırlandır. Kim Allah'a ve Rasulüne itaat ederse, 

onu altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacaktan cennetlere sokar. İş¬ 

te büyük kurtuluş ve mutluluk budur. 

14 Kim Allah'a ve Resulüne isyan eder ve onun sınırlannı aşarsa, onu 

da içinde ebedi kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azab var- 

dır.25/a 

AÇIKLAMA 

25/a. Bu sert uyan, insanlan, miras hükümlerini değiştirdikleri 

veya Allah tarafından belirlenen sınırlan aşüklan zaman atılacakla- 

n Cehennem azabından korumak için yapılmıştır. Ne yazık ki Müs- 

lümanlar da. Yahudilerin yaptığı hataya düşerek Allah'ın hükmüne 

karşı gelmiş ve onu değiştirmişlerdir. Kadınlara miras haklan veril¬ 

miyor, müslümanlar tek erkek evlat sistemini (mirasın tümünü en 

büyük erkek çocuğa bırakmak -çev.) veya geniş aile sistemini (birden 

fazla çekirdek ailenin bir arada yaşaması -çev.) esas alan uygulama¬ 

lara tabi oluyarlardı. Bir başka uygulama şekli de bugünkü İslâm 

dünyasınm Batıyı takip ederek "Ölüm vergisi” almasıdır. Bu açıkça 

gösterir ki, devlet de, Allah'ın diğer varisler arasında saymayı unut¬ 

tuğu bir varistir! Gerçekte ise devlet, ancak ölen kişi arkasında va- 

rissiz bir miras bırakmışsa veya kendi isteğiyle bir kısmım vasiyet et¬ 

mişse miras almaya hak kazanabilir. 



338 TEFHİMUL KURAN 4 / Nisa Suresi 



Cüz : 4 TEFHİMU'L KUR AN 339 

15 Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara aleyhlerinde olmak üzere içiniz¬ 

den dört şahid tutun. Eğer şehadet ederlerse, onlan, ölüm alıp götürünce- 
ye veya Allah onlara bir yol kılıncaya kadar evlerde alıkoyun. 

16 Sizlerden fuhuş yapanlardan, her ikisine eziyet edin. Eğer tevbe 

ederler de ıslah olurlarsa artık onlardan vazgeçin. Şüphesiz, Allah, tev- 
beleri kabul edendir, esirgeyendir.26 

17 Allah'ın (kabulünü) üzerine aldığı tevbe, ancak cehalet nedeniyle 

kötülük yapanların, sonra hemencecik tevbe edenlerin(kidir). İşte Al¬ 
lah, böylelerinin tevbelerini kabul eder. Allah, bilendir, hüküm ve hik¬ 
met sahibi olandır. 

18 Tevbe, ne kötülükleri yapıp-edip de onlardan birine ölüm çatınca: 
"Ben şimdi gerçekten tevbe ettim" diyenler, ne de kendileri kâfirler ola¬ 
rak ölenler için değil. Böyleleri için acıklı bir azab hazırlanmışızdır.27 

19 Ey iman edenler, kadınlara zorla mirasçı olmaya kalkışmanız size 
helal değildir.28 Apaçık olan 'çirkin bir hayasızlık' yapmadıkları süre¬ 
ce,29 onlara verdiklerinizin bir kısmını gidermeniz (kendinize almamz) 
için onlara baskı yapmanız da (helal değildir.) Onlarla güzellikle geçi¬ 
nin. Şayet onlardan hoşlanmadınızsa, belki, bir şey hoşunuza gitmez, 
ama Allah onda çok hayır kılar.30 

AÇIKLAMA 

26. İslâm'da ilk defa bu iki ayette (15-16) zina suçu için cezadan 
bahsedilmektedir. 15. ayete göre, suçlu kadın bir sonraki emre ka¬ 
dar kapalı tutulmalıdır. 16. avete göre ise, zina eden kadın ve erkek 
azarlanarak, hor görülerek, dövülerek vs. cezalandırılmalıdır. Daha 
sonra Nur suresindeki 2. ayette bu ceza değiştirilmiştir. Artık zina 
eden kadm ve erkekten herbirine yüz değnek vurulmalıdır. Ceza hu¬ 
kukunda cezaların tedrici olarak artması, akıl ve hikmete dayan¬ 
maktadır. O dönemde Araplar belirli bir hukuk ve ceza sistemine sa¬ 
hip olan yerleşik bir hükümetin emri altında yaşamaya alışkın değil¬ 
di. Bunun için eğer İslâm devleti, onlara tüm ceza sistemini birden 
uygulamaya kalksaydı, bu onlara ağır gelebilirdi. Bu nedenle ilk ön¬ 
ce bu iki ayetteki tipte cezalar uygulanmış, daha sonra da yavaş ya¬ 
vaş zina, hırsızlık, cinayet gibi suçlar için daha ağır cezalar belirlen¬ 
miştir. Böylece İslâm ceza hukuku belirlenip tam bir sistem haline 
gelmiş, Hz. Peygamber (s.a) ve daha sonra Raşid halifeler döneminde 
uygulanmıştır. 

Bu iki ayet arasındaki gözle görülen fark, müfessir Süddi'yi 15. 
ayetin evli kadm için. 16. ayetin de bekâr kadın ve erkek için indiril¬ 
diği sonucuna götürmüştür. Fakat bu tür bir tefsir hiçbir ciddi delile 
dayanmamaktadır. Aynı şekilde Ebu Müslim Îsfehanî'nin tefsirinde 
yer alan 15. ayetin, iki kadınm doğal olmayan ilişkisi, 16. ayetin de 
iki erkeğin doğal olmayan ilişkisi için indirildiği görüşü de yanlıştır. 
Ebu Müslim Isfehanî gibi değerli bir alimin böyle bir sonuca varma¬ 
sına hayret ediyorum. Halbuki Kur an sadece kanunun ve ahlâkın 
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prensiplerini ortaya koyar. Bu nedenle sadece normal hayatta karşı¬ 
laşılan problemleri ele alır ve anormal şartlar altında meydana gelen 
olaylara değinmez. Bu son iki problem, müslümanlann içtihaalan- 
na bırakıldığı için, bir hükme bağlanmamışlardır. Bu nedenle Hz. 
Peygamber (s.a) öldükten sonra ortaya çıkan, iki erkeğin gayri tabi 
ilişkisi hakkında hüküm verirken sahabe, bu iki ayete başvurma¬ 
mıştır. 

27. Arapça “tövbe” kelimesi, “geri dönmek” ve “yönelmek” anlam¬ 
larına gelir. Günahından pişman olup ondan vazgeçen kimse, sahi¬ 
binden kaçtıktan sonra tekrar efendisine geri dönen bir köleye ben¬ 
zetilebilir. Bu onun tövbesidir. Efendisi onun pişmanlığını ve özrünü 
kabul ettiğinde, ona iyi davranışlarla yönelir ve onu affeder. Arap¬ 
ça'da bu, onun kölesine tövbesidir. Bu ayette Allah, tövbenin iki yö¬ 
nünü de ortaya koyuyor. Allah şöyle diyor: “Sadece cahillikle, iste¬ 
meden bir günah işleyen, sonra da hatalarını farkedince benim ba¬ 
ğışlamama sığınan kullarımın tövbesini kabul ederim. Böyle bir töv¬ 
be için benim bağışlama kapılarım tamamen açıktır.” Fakat hayatla¬ 
rı boyunca Allahtan en ufak bir korku duymayan ve Ölüm yaklaştı- 

nda tövbe etmeye başlayan kişi için böyle değildir. Hz. Peygamber 
.a) ölümün yaklaştığını bildirir bir belirti olmadığı zaman, yapılan 

tövbeleri Allah'ın kabul ettiğini söylemiştir. İmtihan zamanı sona er¬ 
diğinde artık kişinin günahından dönme şansı yoktur. Aynı şekilde, 
eğer bir kişi kâfir olarak ölüyorsa ve gözleriyle öte dünyayı gördüğü 
anda tövbe ederse, bu tövbe de kabul olunmaz. 

28. Bu ölen kişinin dul eşlerinin miras olarak kabul edilmemesi 
gerektiği anlamına gelir. Kadın, kocasının ölümünden sonra istediği 
yerde yaşama ve iddetini doldurduktan sonra istediği kimse ile ev¬ 
lenme hakkına sahiptir. 

29. Yani, “Onların ahlâksızca davrandıkları için cezalandırabilir¬ 
siniz, fakat mallarını ellerinden almak için onlara eziyet edemezsi¬ 
niz.” 

30. Eğer kadın güzel değilse veya kocasının hoşuna gitmeyen bir 
eksikliği varsa, koca hiç düşünmeden hemen onu boşama yoluna 
gitmemelidir. Soğukkanlı ve dikkatli davranmalıdır. O kadının, 
mutlu bir hayat geçirmeyi sağlayacak olan güzellikten başka iyi özel¬ 
likleri de olabilir. Bu iyi niteliklerin keşfedilmesi, onun ilk andaki ha¬ 
yal kırıklığını sevgiye dönüştürebilir. Aynı şekilde bazen evliliğin 
başlangıcında, koca, kansında beğenmediği bir şeyle karşılaşır ve 
ondan hoşlanmamaya başlar. Fakat sabırlı olur ve onun iyi yönleri¬ 
ni de ortaya koymasına izin verirse iyi özelliklerinin, eksikliklerin¬ 
den daha fazla olduğunu ve onların eksikliğini kapatacak kadar bas¬ 
kın olduğunu anlayabilir. Bu nedenle kocanın, uzun süre düşünme¬ 
den karısıyla ilişkisini kesmesi doğru değildir. Boşanma ise, insanın 
son çare olarak başvuracağı bir sosyal operasyondur. Hz. Peygam¬ 
ber (s.a) helâl olan şeyler içinde Allanın en hoşlanmadığı şeyin bo¬ 
şanma olduğunu söylemiştir. Başka bir hadiste ise Hz. Peygamber 
(s.a) şöyle der: “Evlenin ve boşanmayın. Çünkü Allah sadece cinsel 
hazlar için evlenen, boşanan erkek ve kadınlan sevmez.” 
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20 Bir eşi bırakıp yerine bir başka eşi almak isterseniz, onlardan biri¬ 
ne (öncekine) yüklerle (mal ve para) vermişseniz bile ondan hiç bir şey 
almayın. Ona iftira ederek ve apaçık bir günaha girerek verdiğinizi ala¬ 
cak mısınız? 

21 Onu nasıl alırsınız ki, birbirinize katılmış (birleşerek içli-dışlı ol- 
muş)tmız. Onlar sizden kesin bir güvence (kuvvetli bir ahid) de almışlar¬ 
dı.31 

22 Kadınlardan babalarınızın nikahladıklarını nikahlamayın.32 An¬ 
cak (cahiliyede) geçen geçmiştir. Çünkü bu, 'çirkin bir hayasızlık' ve 'öf¬ 
ke duyulan bir iğrençliktir'.33 Ne kötü bir yoldu o!... 

23 Sizİere anneleriniz,34 kızlarınız,35 kız kardeşleriniz,36 halalanmz 
teyzeleriniz, erkek kardeşlerin kızlan, kız kardeşlerin kızlan,37 sizi em¬ 
ziren (süt) anneleriniz, süt İçiz kardeşleriniz,38 kadınlannızın anneleri39 
ve kendileriyle (gerdeğe) girdiğiniz kadınlarınızdan olup koruyuculu¬ 
ğunuz altında bulunan üvey kızlarınız40 -onlarla gerdeğe girmemişse¬ 
niz, size bir sakınca yoktur-, sizin sülbünüzden olan oğullannızın eşle¬ 
ri41 ve iki kız kardeşi bir araya getirdiğiniz (evlilik) haram kılındı.42 An¬ 
cak (cahiliyede) geçen geçmiştir. Şüphesiz, Allah, bağışlayandır, esirge¬ 
yendir.43 

AÇIKLAMA 

31. "Sağlam teminat"; bir kadının, kendisini kocasına teslim etme¬ 

sini sağlayan evlilik bağının garantisidir. Bu nedenle eğer erkek, 
kendi verdiği teminatı hiçe sayarsa, anlaşmanın (evliliğin) meydana 

geldiği zaman, karısına verdiği mehirden istemeye hakkı olmaz. 
(Bkz. Bakara an: 251). 

32. Kur an cahiye döneminde işlenen kötülükleri yasaklarken, ge¬ 

nellikle emri şu kelimelerle bitirir. Geçmişte olanlar hariç. Bunun gö¬ 

rünürde iki anlamı vardır. Birincisi, kişi eğer bu emri aldıktan sonra, 
o yoldan döner ve hatalarını tamir ederse, geçmişte işlenen hataların 
dikkate alınmayacağı anlatılmak isteniyor. İkincisi, bu emirlerin 
geçmişte olanlarla bir ilgisi olmadığını belirterek, bu hataları işle¬ 
yenler teselli ediliyor. Söz gelimi, eğer bir kimse yasaklanmadan ön¬ 
ce üvey annesi ile evlenmişse, bu sözlere göre, bu evlilikten olma ço¬ 
cukların otomatikman gayri meşru olmaları ve mirastan mahrum 
bırakılmaları söz konusu değildir. Yine sözgelimi, bir kimse sonra¬ 
dan yasaklanan bir ticaret şekliyle birçok alışverişler yapmış olsa, 
bu daha önce yapılan bütün anlaşmaların geçersiz olduğu, kişinin 
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bu yolla kazandığı bütün servetini geri vermesi gerektiği veya o za¬ 
mana dek kazanılan malların hepsinin haram olduğu anlamına gel¬ 

mez. 
33. İslâm hukukuna göre bu, cezayı gerektiren bir davranıştır. 

Ebu Davut, Neseî ve Müsned-i Ahmed'de nakledilen bazı hadislere 
göre. Hz. Peygamber (s.a) üvey anneleriyle evlenen kişilerin, malları¬ 
na el koymuş ve onlan ölüm cezasına çarptırmıştır. Ibn Mace'de, Hz. 
İbn Abbas'tan rivayet edilen bir hadise göre Hz. Peygamber (s.a) bu 
konuda şu hükmü vermiştir: “Evlenmenin yasaklandığı kişilerle zi¬ 
na eden herkes Ölüm cezasına çarptırılır." Bununla birlikte İslâm fı¬ 
kıh alimlerinin bu konuda farklı görüşleri vardır. İmam Ahmed, böy¬ 
le bir suçlunun malına el konulması ve ölüm cezasına çarptırılması 
gerektiğini savunur. Ebu Hanife, İmam Malik ve İmam Şafii ise, ha¬ 
ram olan kişilerle zina eden bir kimsenin normal zina cezasına çarp¬ 
tırılması, haram olan kişilerden biri ile evlendiğinde ise, bu büyük 
günah için uygun olacak bir cezaya çarptınlması gerektiği görüşün¬ 

dedirler. 
34. Bu yasak; hem öz, hem de üvey anne için geçerlidir ve ikisi de 

haramdır. Bu kural aynı zamanda annenin annesi ve babanın anne¬ 
si için de geçerlidir. Babasının gayri meşru ilişkide bulunduğu bir 
kadının, oğula haram olup olmadığı konusunda alimler farklı görüş¬ 
lere sahiptirler. Böyle bir kadmla evlenmenin haram olduğu görü¬ 
şünde olanlar, babanın şehvetle dokunduğu bir kadının bile, oğula 
haram olduğunu söylerler. Oğulun gayri meşru ilişkide bulunduğu 
bir kadmm babaya haram olup olmadığı veya kızın gayri meşru iliş¬ 
kide bulunduğu bir adamın anneye veya tam tersi bir durumun, kıza 
haram olup olmadığı konusunda da bir çok ihtilâflar vardır. Bu me¬ 
selenin fıkhı incelikleriyle ilgili birçok karşıt görüş vardır. Fakat bi¬ 
raz düşünülünce, bu tür olayların toplum hayatında meydana gel¬ 
memesi gerektiği ve hak yolundaki bir hayatla uyum içinde olmadığı 
anlaşılır. Bu nedenle ilâhı kanun; bu tür şeyleri kılı kırk yararak 
helâl kılmaya çalışılmasına müsamaha gösteremez. Çünkü bu kü¬ 
çücük ayrılıklar, tüm toplum refahının dayanağı olan aile bağının 
kopmasma neden olacak kıskançlıklar açığa çıkaracaktır. Bu, aşa¬ 
ğıda yer alan, Hz. Peygamber in (s.a) iki hadisi ile de desteklenmekte¬ 

dir; 
1) “Bir erkeğe, cinsel organına baktığı bir kadının annesi ve kızı 

haram olur.” 
2) “Allah, aynı zamanda hem annenin hem de kızın cinsel organını 
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gören bir adama bakmaktan bile hoşlanmaz.” 
35. Kız için söylenen haram hükmü, oğulun kızı ve kızın kızı (yani 

torunlar) için de geçerlidir. Bununla birlikte gayri meşru ilişki sonu¬ 
cu doğan kız hakkında ihtilâf vardır, imam Ebu Hanife, İmam Malik, 
Ahmed İbn Hanbel, aynen meşru kız çocuk gibi gayri meşru ilişki so¬ 
nucunda doğan kız çocuğun da babaya haram olduğu görüşünde¬ 
dirler. imam Şafii ise, gayri meşru ilişkiden doğan kızın haram olma¬ 
dığını söyler. Fakat bir babanın kendi sulbünden olduğunu bile bile 
bir kızla evlenebileceği düşüncesi çok İğrençtir. 

36. Bu kural aynı zamanda anne ve baba tarafından üvey kız kar¬ 

deşleri, öz kız kardeşleri de kapsar. 

37. öz olsun, üvey olsun anne veya baba tarafından bütün bu ak¬ 

rabalar haramdır, öz olsun, üvey olsun, annenin veya babanın kız 
kardeşi oğul için haramdır. Aynı şekilde öz olsun veya üvey olsun kız 
veya erkek kardeşin kızlan, erkek için kendi öz kızı gibi haramdır. 

38. Bu yasaklama gözönünde bulundurulursa, bir kızı veya erkeği 

emziren bir kadın öz anne gibi, onun kocası da öz baba gibi kabul 
edilmelidir. Bu hususta ittifak vardır, öz anne ve baba tarafından 
yasaklanan ilişkiler süt anne ve onun kocası, yani süt baba tarafın¬ 
dan akrabalıklar için de geçerlidir. Bu, bu konuda Hz. Peygamber in 
(s.a) söylediği bir hadise dayanmaktadır. “Kanın haram kıldığını, süt 
de haram kılar..." Fakat emilmesi gereken süt miktarı konusunda 
görüş ayrılıkları vardır. İmam Ebu Hanife ve imam Malik e göre, eğer 
çocuk en az orucu bozacak kadar bir miktar süt emerse, o kadın evli¬ 
lik bakımından aynı öz annesi gibi olur. Fakat iman Ahmed'e göre, 
haramlar, ancak çocuk en az üç kez emdiğinde, İmam Şafii’ye göre 
de en az beş kez emdiğinde başlar. Aynı zamanda, emdiği sırada ço¬ 
cuğun kaç yaşında olması gerektiği konusunda da farklı görüşler 
vardır. Aşağıda çeşitli fakihlerin bu konudaki fikirleri özetlenmiş¬ 
tir.: 

1) Hz. Ümmü Seleme, Hz. İbn Abbas, Zühri, Haşan Basri, Katâde, 
lkrime ve Evzai'ye (Allah hepsinden razı olsun) göre, eğer çocuk süt¬ 
ten kesilmeden önce emzirilir ve doyacak kadar emerse, ancak o za¬ 
man haram kuralı geçerli olur. Eğer sütten kesildikten sonra emer¬ 
se, haram olmaz, çünkü bu aynen su içmek gibidir. Hz. Ali'nin (r.a) 
de bunu destekleyen bir sözü vardır. 

2) Hz. Ömer, Hz. ibn Mes'ud, Hz. Ebu Hureyre ve Hz. ibn Ömer (Al¬ 
lah hepsinden razı olsun), çocuğun iki yaşma kadar herhangi bir za- 
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manda emzirildiğinde bu yasağın geçerli olacağı görüşündedirler, 
imam Şaftı. İmam Ahmed, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve 
Süfyan Sevri de bu görüştedirler. Ebu Hanife'nin de bunu destekler 
nitelikte bir sözü vardır. İmam Malik’de bu görüşü destekler, fakat 
iki yaştan bir iki ay geçse bile, bu yasağın geçerli olacağını söyler. 

3) İmam Ebu Hanife'nin güvenilir bir kaynaktan gelen sözüne gö¬ 
re, eğer çocuk emzirilme dönemi boyunca, yani “iki buçuk yaşma 
dek” emzilirse. bu, yasak sınırlan içine girer. 

4) Hz. Aişeye (r.a) göre, yaş sının olmaksızın ne zaman emerse 
emsin, kişi bu yasağın sınırlan içine girer. Hz. Ali'nin (r.a] bir sözü de 

bunu destekler niteliktedir. Urve lbn Zübeyr, Atâ, Leys bin Sa'd ve 
lbn Hazm da bu görüşü benimsemişlerdir. 

39. Bir kadınla sadece nikâh yapmanın, onun annesi ile evlenmeyi 

haram kılıp kılmadığı konusunda da ihtilâf vardır. İmam Ebu Hani- 
fe, imam Malik, İmam Ahmed ve İmam Şafii, sadece nikâhlanmanın 
da, o kadının annesinin nikâh yapan kişiye haram kılmaya yettiği 
görüşündedirler. Fakat Hz. Ali'ye (r.a) göre eğer henüz cinsel birleş¬ 
me meydana gelmemişse nikâhlayan kişiye, o kadımn annesi haram 
olmaz. 

40. Karısının kızı, kendi evinde büyümüş olsun veya olmasın ko¬ 

caya haramdır. Allah, bu kelimeleri akrabalık ilişkisinin hassasiye¬ 
tini göstermek için kullanmıştır. Bir adamın kansının kızının, kendi 
evinde büyümüş olsun veya olmasın o adama haram olduğu konu¬ 
sunda görüş birliği vardır. 

41. Burada "sizin sulbünüzden olan" ifadesi, evlatlık olarak alanın 

oğulların dul veya boşanmış eşlerinin değil, sadece kendi oğullarının 
kanlarının kendilerine haram olduğunu belirtmek için kullanılmış¬ 
tır. Aynı şekilde erkek torunlannın kanlan da haramdır. 

42. Bir kişinin; hanımının teyzesi, halası ve öz yeğenini hanımı ile 

birlikte nikâh altına alması haramdır. Bu prensip şu şekilde genişle- 
tilebilir. Erkeğe kendi akrabalanndan, kendisine haram olan kadın¬ 
ların, hanımı tarafında benzer konumdakileri de hanımı ile birlikte 
nikâh altında bulundurması haramdır. 

43. Yani, “Cahiliye döneminde iki kız kardeşle aynı anda evli bulu¬ 

narak işlenen günah bir cezaya tâbi tutulmayacaktır.” (Bkz. an: 32). 
Fakat kişi mûslüman olduktan sonra, cahiliye döneminde aldığı iki 
kız kardeşten birini boşamalıdır. 
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24 Sağ ellerinizin malik olduğu (cariyeler)44 dışında kadınlardan 'ev¬ 
li ve özgür' olanlarla da (evlenmeniz haramdır.) Bunlar, Allah'ın üzerini¬ 
ze yazdığıdır. Bunların dışında kalanı iffeti koruyup fuhuşta bulunma¬ 
mak üzere mallarınızla (mehir vererek) evliliği veya evlenecek kadın 
aramanız (veya istemeniz) size helal kılındı. Öyleyse onlardan hangi 
şeyle (veya ne kadar) yararlandıysanız, onlara ücret (mehir)lerini, tesbit 

edildiği miktarıyla ödeyin. Miktarın tesbitinden sonra, karşılıklı hoş- 
nud olduğunuz bir şey konusunda üstünüze bir sorumluluk yoktur. 

Şüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. 

AÇIKLAMA 
44. Yani, “Savaş esiri olarak alman ve kocalan savaş hattı dışında 

kalan evli kadınlar haram değildir." Çünkü Islâm sınırlan içine girdi¬ 
ği için artık onların evlilik bağı kopmuştur. Bu tür kadınlan nikahla¬ 
yıp onlarla evlenen veya cariye olarak elinde bulunduranların onlar¬ 
la cinsel ilişki kurması helaldir. Fakat böyle bir kadının kocası da 
esir alındığında, kadının yine helâl olup olmayacağı konusunda gö¬ 
rüş ayrılığı vardır. Ebu Hanife ve onun gibi düşünenler, böyle bir çif¬ 
tin evlilik bağının devam etmesi gerektiği görüşündedirler. Fakat 
imam Malik ve İmam Şafii’ye göre bu bağ kopanlmalıdır. 

Savaşta esir alınan cariyelerle ilgili zihinlerde meydana gelmesi 
muhtemel olan yanlış anlamaları önlemek için aşağıdaki hususlar 
dikkatle incelenmelidir. 
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1) Bir askerin, kendisine ganimet payı olarak verilmeden önce sa¬ 
vaş esiri olarak aldığı cariye ile ilişki kurması haramdır. Islâm huku- 
na göre bütün esir alman kadınlar devlete teslim edilr. Devlet de on¬ 
ları serbest bırakma, düşman elindeki müslüman esirlerle takas et¬ 
me veya onlan askerlere dağıtma hakkına sahiptir. Bir askere, an¬ 
cak devlet tarafından resmen verildiği takdirde bir cariye ile ilişki 
kurması helâl olur. 

2) O zaman bile cariye ile ilişki kurmadan önce, onun hamile olup 
olmadığım anlamak için bir ay beklemesi gerekir. Aksi takdirde, do¬ 
ğum yapana dek onunla ilişki kurması haram olur. 

3) Kadın savaş esirlerinin ehli kitaptan olup olmaması, bu hü¬ 
kümde bir değişikliğe neden olmaz. Dini ne olursa olsun bu kadm, 
kendisine kanunen verilen adama helâl olur. 

4) Sadece cariyeyi alan kişinin o cariyeye “dokunmaya" hakkı var¬ 
dır. Cariye efendisinin sulbünden bir çocuk doğurursa, o çocuk da 

Ilhâhî Kanun'un, efendinin kendi sulbünden olan diğer çocuklara 
verdiği tüm kanunî haklardan yararlanır. Çocuk doğurduktan son¬ 
ra artık o cariye satılamaz ve efendisinin ölümünden sonra da hür 
olur. 

5) Eğer efendi cariyesini başka bir adamla evlendirirse, cinsel 
haklarım ona devretmiş olur, fakat ondan hizmet bekleme hakkını 
devam ettirir. 

6) Hür eşlerde konulan azami dört sının, cariyeler için geçerli de¬ 
ğildir. Çünkü kadm savaş esirlerinin sayısı çok fazla olabilir. Ancak 
böyle bir sınırlamanın olmayışı, zengin ve şehvetine düşkün kişile¬ 
rin evlerini bir meşkhane haline getirmeleri için değildir. 

7) Bir kişiye devlet tarafından verilen kadın veya erkek esirlerin 
mülkiyet haldan, tüm diğer kanuni mülkiyet haklan gibi el değişti¬ 
rebilir. 

8) Anne babanın veya velinin hür kızını bir adama nikahlaması 

sonucunda, nasıl o kız artık adama helâl oluyorsa, o cariye de o ada¬ 
ma helâl olur. Bu nedenle evlilikten tiksinmeyen bir adamın, cariye 
ile cinsel birleşmeyi iğrenç bulmasına hiçbir sebep yoktur. 

9) Devlet bir kez bir cariyeyi bir adama verdi mi, artık o cariye üze¬ 
rindeki bütün haklanm ona devretmiş olur. Aynı durum hür kızını 
evlendiren ebeveyn için de geçerlidir. 

10) Eğer bir komutan, belirli aralıklarla askerlerine cinsel ilişkide 
kullanılmak üzere savaş esiri kızlar dağıtıyorsa veya onlara belli bir 
zaman için kullanma izni veriyorsa, böyle bir hareket tamamen ha¬ 
ramdır. Çünkü bununla zina arasında hiçbir fark yoktur ve İslâm'a 
göre de zina büyük bir suçtur. (Daha geniş bilgi için bkz. Tefhimât 
cilt. II. ve Mesâ'il cilt I adlı kitaplarım.) 
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25 İçinizden inanmış hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kim¬ 
se ellerinizde bulunan müslüman cariyelerden alsın. Allah sizin imanı¬ 

nızı daha iyi bilir. Hepiniz birbîrinizdensiniz.45 Öyle ise, iffetli yaşama¬ 

ları, zina etmemek ve gizli dost da tutmamaları şartıyla, velilerinin izniy¬ 
le onlarla evlenin, mehirlerini de güzelce verin. Evlendikten sonra bir fu¬ 

huş yaparlarsa onara hür kadınlara verilen cezanın yansı verilir.46 Bu (ca¬ 

riye ile evlenme izni)47, içinizden evlenmediği takdirde ahlâkî sıkıntıya 

düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha iyidir. Al¬ 
lah bağışlayan, esirgeyendir. 

AÇIKLAMA 

45. Yani, “Bir toplumda yaşayan insanlar arasındaki sosyal farklı¬ 
lıklar izafidir, bunun ötesinde bütün müslümanlar eşittir. Bir müs- 
lümanı, diğer müslümandan ayıran fark takva derecesidir ve bu da 
toplumun üst sınıflarının tekelinde değildir. Müslüman bir cariye- 
nin ahlâk ve iman yönünden üst seviyeye mensup bir aileden gelme 
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hür bir kadından daha üstün olması mümkündür.” 
46. Bu bölümde (24-25. ayetler), Arapça “muhsanât” kelimesinin 

iki anlamda kullanıldığına dikkat edilmelidir: 1) Kocalarının koru¬ 
ması altında olan “evli kadınlar”. 2) Evli olmasalar da ailelerinin ko¬ 

ruması altında olan “hür müslüman kadınlar.” Bu önemlidir, çünkü 
bu ikisi arasındaki farkı anlamamak birçok yanlış hükümler çıkar¬ 
maya neden olmuştur. Hariciler ve zina eden kadirim recm edilmesi 

(taşlanarak öldürülmesi) kuralına inanmayanlar, bu ayeti (25) ken¬ 
di görüşlerine dayanak olarak almışlardır. Onlar şöyle derler: Bu 
ayette, zina eden bir cariye için, ceza olarak bunun yansını vermek 
imkânsızdır. Bu nedenle, onlara göre, bu ayet İslâm'da recm cezası¬ 
nın olmadığının bir delilidir. 

Eğer “muhsanât” kelimesinin anlamı doğru tesbit edilirse yukar- 
daki iddianın ne kadar yanlış olduğu anlaşılır. Zina eden cariye söz- 
konusu olduğunda bu kelime kocasının koruması altında olan “evli 

kadın" anlamında kullanılmıştır. Bu "evlendikten sonra" ibaresinden 

de anlaşılabilir. Fakat zina eden cariyenin, yan cezasına çarptırıla¬ 
cağı, zina eden müslüman kadın söz konusu olduğunda ailesinin 
koruması altında olan “hür müslüman kadın” anlamında kullanıl¬ 
mıştır ve recm cezasına karşı olanlar tarafından anlaşıldığı gibi “hür 
evli müslüman kadın” anlamına gelmez. 

Zina eden cariyeye hür bir müslüman kadma verilen cezadan da¬ 
ha hafif bir ceza verilmesine gelince; bu İkincinin, birinciye oranla 
çift koruma altında olması (evli olsa bile) ailesi tarafından korunması 
ilkesine dayanır. Hür bir kadının tersine, bir cariye evli değilse sığı¬ 
nabileceği hiçbir dayanağa sahip değildir. Evli bile olsa, bu, onun 
konumunu bekâr hür bir müslüman kadının seviyesine çıkarmaz. 
Çünkü hür kadının dayanabileceği bir statüsü, ailesi, vb. şeyleri 
vardır. Diğer taraftan bir cariye köleliğin sınırlan içindedir ve aile, 
kabile gibi dayanaklan yoktur. Bu nedenle onun cezası hür ve evli 
müslüman kadının değil, hür ve bekâr müslüman kadının cezasının 
yansı kadardır. 

Bu aynı zamanda, zina eden kadın için Nur Suresi 2. ayette belir¬ 
lenen 100 değnek cezasının bekâr ve hür müslüman kadın için ge¬ 
çerli olduğunu gösterir. Evli ve hür bir müslüman kadın, zina etti¬ 
ğinde onun cezasının daha ağır olması normaldir. Çünkü o hem ko¬ 
cası hem de ailesi tarafından çift taraflı korunmaktadır. Bu nedenle 

onun cezası recm, yani taşlanarak öldürülmektir. Kur an, recm ce¬ 
zasını açık bir şekilde anmamış olmasına rağmen, onu ima eder bir 
ifade kullanmıştır. Peygamber de (s.a) bunu anlamış ve bu cezayı uy¬ 
gulamıştır. Kur'an'ı ondan daha iyi kim anlayabilir. 

47. "Bu izin" efendisinin rızasıyla bir cariye ile evlenmektir. 
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26 Allah, size açıklayarak anlatm«.K, *izi sizden öncekilerir sünnetle¬ 
rine iletmek ve tevbelerinizi kabul etmek ister. Allah bilendir, hüküm ve 

hikmet sahibidir.48 
27 Allah, tevbelerinizi kabul etmek ister; şehvetleri ardınca gidenler 

ise, sizin büyük bir sapma ile sapmanızı isterler.49 
28 Allah (ağır yükleri) sizden hafifletmek ister: (Çünkü) insan zayıf 

olarak yaratılmıştır. 

AÇIKLAMA 

48. Burada geçen "yollar" (sünen) kelimesiyle, surenin başından 

buraya kadar verilen ve Bakara suresinde de değinilen kültürel ve 

sosyal problemlerle ilgili emir ve talimatlar kastedilmektedir. Allah, 

müminlere, kendilerini cahiliye âdetlerinden kurtarıp, her dönemde 

Peygamberin ve onların samimi takipçilerinin uydukları doğru yola 

ulaştıran şeyin, Allah'ın bir rahmeti olduğunu bildiriyor. 

49. Müminleri doğru yoldan döndürüp, sapıklığa yöneltmek iste¬ 

yen münafıklar, müşrikler ve Medine'nin hemen dışında yaşayan 

Yahudilerdi. Bu ilk iki grup eski önyargıları, âdet ve gelenekleri de¬ 

ğiştirmek için yapılan düzenlemelere kesinlikle karşı çıkıyorlardı: a) 

Kız çocukların mirastan pay almalarına, b) Dul kalan kadının, koca¬ 

sının akrabaları tarafından kendisine uygulanan kısıtlamalardan 
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bağımsız olmasına, c) îddet süresi bittikten sonra dul kadmm istedi¬ 
ği kimse ile evlenebilme hakkı olmasına, d) Üvey anne ile evlenmenin 
ve iki kız kardeşi aym anda nikâh altında bulundurmanın yasaklan¬ 
masına karşı çıkıyorlardı. Onlar aynı zamanda, evlât edinilen çocu¬ 
ğun mirastan pay sahibi olmadığı ve evlât edinilen erkek çocuğun 
kansı ile (boşandıktan sonra) evlenmekte hiçbir sakınca olmadığı 
esaslarına dayanan, yeni evlatlık kurumundan da hiç hoşlanmıyor¬ 

lardı. Bu ve buna benzer düzenlemeler, putperestlerin eski gelenek 
ve alışkanlıklarına o denli ters düşüyordu ki, bunlara şiddetle karşı 
çıkıyorlardı. Bozguncular Hz. Peygamber i (s.a) sert bir şekilde eleş¬ 

tiriyor ve insanları O'nun kişiliğine ve tebliğine karşı çıkmaya teşvik 
ediyorlardı, örneğin, Kur'an'ın gayri meşru kıldığı bir ilişki sonucu 
doğan bir kimse varsa, hemen ona gidip Hz. Peygamberin (s.a) ken¬ 
disini gayri meşru ilân ettiğini söylüyorlardı. İlâhî İrade nin devam 
ettirdiği ıslah hareketine böylece engel olmaya çalışıyorlardı. 

Diğer taraftan ise, kendi yaptıkları kanunlara uymayan ıslah ha¬ 
reketlerine karşı eleştirel bir propaganda yürüten Yahudiler vardı. 
Onlar gereksiz ayrıntılar ortaya koyup kendi çıkarlarına uygun olan 
kuralları kanun yaparak, kendilerine sert kurallar ve sınırlamalar 
koyuyor ve birçok helâl şeyi haram yaptıkları, dolayısıyla bu kanun¬ 
ların karakter ve özünü değiştirdikleri halde. Kur an ın bunları tas¬ 
dik etmesini istiyorlardı. Yahudi alimlerinin, hakimlerinin ve sıra¬ 
dan halkın. Kur an ı Allah'ın kitabı olarak kabul etmemelerinin ne¬ 
deni işte buydu. Kur an ın kanunlarına o kadar karşıydılar ki, her 
ayetini ve her emrini bir eleştiri konusu haline getiriyorlardı. 

Örneğin, Yahudiler kadmm hayız (regl) dönemi boyunca pis oldu¬ 
ğunu kabul ediyorlardı. Onların pişirdiği yemeği yemezler, ellerini 

sürdükleri suyu içmezler, hatta onlarla aynı şiltenin altında otur¬ 
mazlardı. Kısacası kadınlar evlerinde temas edilmez bir konumda 
kalırlardı. Ensar da aynı geleneklere sahip olduğu için, Hz. Peygam¬ 
ber (s.a) Medine’ye hicret edince O'na hayız ile ilgili sorular sordular. 
Bu soruya cevap olarak Bakara Suresi nin 222. ayeti nazil oldu. Hz. 
Peygamber (s.a) aybaşı kanaması boyunca, sadece cinsel ilişkinin 
yasak olduğunu ve kadınlarla daha önceden var olan bütün ilişkile¬ 
rin aynen devam ettirilebileceğini bildirdi. Yahudiler buna sert bir 
şekilde karşı çıktılar ve: “Bu adam her şeyde bize karşı çıkmak, bizim 
helâl dediklerimizi haram, haram dediklerimizi de helâl yapmak için 
gönderilmiş” dediler. 
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29 Ey iman edenler, mallarınızı, sizden karşılıklı anlaşmadan (do¬ 

ğan) bir ticaretten başka haksız 'nedenler ve yollarla (batılca)' yeme¬ 

yin.50 Ve kendi nefislerinizi öldürmeyin.51 Şüphesiz, Allah, sizi çok esir¬ 

geyendir.52 

30 Kim haddi aşarak ve zulmederek böyle yaparsa, biz onu ateşe gön- 
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deririz. Bu Allah için pek kolaydır. 
31 Size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin kusurları¬ 

nızı53 örteriz ve sizi 'onurlu-üstün' bir makama sokarız. 
32 Allah'ın kendisiyle kiminizi kiminize üstün kıldığı şeyi temenni 

etmeyin. Erkeklere kazandıklarından bir pay (olduğu gibi), kadınlara da 
kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan onun fazlını (ihsamnı) iste¬ 
yin. Gerçekten, Allah, her şeyi bilendir.54 

33 Anne-babanın ve yakınların geride bıraktıklarından her birine 
mirasçılar kıldık. Yeminlerinizin (a ki d ile) bağladığı kimselere de kendi 

paylarını verin. Şüphesiz, Allah, her şeye şahid olandır.55 

AÇIKLAMA 

50. "Bâtıl", Islâm kanunlarına, prensiplerine aykın olan yanlış ve 
gayri ahlâkî her şeyi ihtiva eder. 

"Ticaret", alışveriş, endüstri vs. de olduğu gibi kâr, kazanç vb. fay¬ 
dalar için yapılan karşılıklı alışveriş akitleridir. Bu şekilde bir taraf, 
hizmetin karşılığını ödeyen karşı tarafın ihtiyaçlarını gidermiş 
olur. 

"Karşılıklı anlaşma" sözü, bu alışverişlerin korkutma ve tehdit ile 
değil, karşılıklı anlaşma ile yapılması gerektiğini ifade etmektedir, 
örneğin, faiz ve rüşvette de, karşılıklı anlaşma varmış gibi görünse 
de ihtiyacı olan tarafın, şartların zorlamasıyla bu anlaşmayı kabul 
ettiği ortadadır. Kumarda ise iki taraf da “kazanma” ümidi ile avun¬ 
maktadır. Aksi takdirde taraflardan biri kaybedeceğini bilse oyna¬ 
maz. içinde hile bulunan her iş de böyledir. Dolandırılan kişi, o işte 
hile olmadığı inancıyla kandırılmaktadır. Eğer kandırılacağım bilse, 
hiçbir zaman o anlaşmayı kabul etmez. 

51. "Kendi kendinizi öldürmeyin" ifadesi bir önceki ayetin devamı 
olabilir veya kendi başına apayn bir ayet de olabilir. Birinci ihtimali 
kabul edersek şu anlama geler: Haksız olarak başkalarının malını 
alanlar, gerçekte kendi sonlarını hazırlamaktadırlar. Çünkü böyle 
kötü işler, sosyal düzeni öyle bir bozar ki, sonunda kişi kendisi de bu 
kötü sonuçlardan kurtulamaz ve ahiret'te de mutlaka elem verici bir 
azapla karşılaşır. 

İkinci ihtimali kabul edersek, “Birbirinizi öldürmeyin", veya “İnti¬ 
har etmeyin” anlamına gelir. Allah, bir hikmet eseri olarak bu üç an¬ 
lama da gelebilecek kelimeleri kullanmıştır. 

52. Yani, Allah sizin iyi olmanızı ister, merhameti nedeniyle sizi 
felâkete sürükleyecek olan kötülükleri de size yasaklar. 
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53. Yani, “Biz acımasız ve önyargılı değiliz ve biz kullarımızı küçük 
ve basit meseleler için sorguya çekmeyiz. Fakat siz büyük ve çok kö¬ 
tü günahlar işlersiniz, işlediğiniz küçük günahlardan da sorguya çe¬ 
kileceksiniz. ” 

Burada "büyük günahlar" ile "küçük günahlar" arasındaki önemi: 
farkları anlamak sanırım yararlı olacaktır. Bu konuda Kur an ve 
sünnette yaptığım araştırmalara dayanarak (doğru ve gerçek ilim Al¬ 
lah katindadır) şu üç şeyin, bir günahı “büyük günahlardan biri kıl¬ 
dığı sonucuna vardım. 

1) Bir kimsenin, Allah ın, anne babasınm, başka insanların veya 
bizzat kendisinin haklarına tecavüz etmesi. Günahın vahim oluşu, 
hakkı gözetilmeyen kişinin değerine göre artış gösterir. Kur'an'ın, bir 
günahı zulüm olarak nitelemesinin ve şirkin (Allah a ortak koşma) 
en büyük zulüm olduğunu belirtmesinin nedeni işte budur. 

2) Eğer bir günah İlâhî kanunlara meydan okuyup karşı çıkıyor¬ 
sa, o zaman da büyük günahlardan olur. Çünkü bu günahı işleyen 
kişi, açıkça utanmadan Allah'ın emir ve yasaklannı hiçe sayar ve sa¬ 
dece Allah a isyan amacıyla bir emir veya yasağı çiğner. İsyan ve ita¬ 
atsizlikte Allah'a karşı küstahlığın derecesi arttıkça günahın büyük¬ 
lüğü de artar. Allah'ın Kuranda bir günahı fısk (itaatsizlik) ve ma'si- 
yet (haddi aşmak) olarak nitelemesinin nedeni işte budur. 

3) İnsan hayatının huzurunun dayanağını teşkil eden bağ ve iliş¬ 
kileri kesmek -bu ilişkiler ister Allah'la insan, ister insanla insan 
arasında olsun- bir günahı büyük günahlar arasına sokar. Bir bağı 
veya ilişkiyi kesme sonucu ortaya çıkan günahın büyüklüğü, o bağın 
Önemine ve bağdaki emanete göre değişir. Söz gelimi, zina her şek¬ 
liyle büyük günahlardan biridir, çünkü insan toplumunu felâkete 
sürükler. Fakat şekilleri diğerlerinden daha büyük ve önemlidir. Ev¬ 
li bir erkeğin zina yapması, bekâr bir erkeğin zina yapmasından da¬ 
ha büyük bir günahtır. Aynı şekilde evli bir kadının zina yapması, 
bekar bir kadının zina yapmasından daha büyük bir günahtır. Kom¬ 
şu veya akrabalardan bir kadınla zina etmek, diğerleriyle yapılan zi¬ 
nadan daha büyük bir günahtır. Aynı şekilde evli bir kadının zina 
yapması, bekar bir kadının zina yapmasından daha büyük bir gü¬ 
nahtır. Komşu veya akrabalardan bir kadınla zina etmek, diğerleriy¬ 
le yapılan zinadan daha büyük bir gühahtır. İlişkinin emaneti ve 
kutsiyeti nedeniyle, anne, kız kardeş ve kız çocuğu ile yapılan zina en 
büyük günah olarak sayılmıştır. Aym nedenle mescidde işlenen bir 
günah, başka bir yerde işlenen günahtan daha büyüktür. Yukanda- 
ld örneklerde, aynı günahın haramlık bakımından yoğunluğundaki 
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fark, bu ilişkilerdeki kudsiyet ve ilişkide duyulan eminlik derecesi¬ 
nin farklı oluşundan kaynaklanır. Bir günahın, fücur (ilişki ve bağ¬ 
lan koparma) olarak anılmasının nedeni işte budur. 

54. Bu ayette Allah, eğer dikkat edilirse, bugünkü problemli sosyal 
hayata bir çözüm getirecek ahlâkî bir direktif sunuyor. Allah, insan¬ 
lara başkalarının mallan için arzu ve kıskançlık duymamaları ge¬ 
rektiğini öğretiyor. Çünkü O, bir hikmete bağlı olarak, herkesi aym 
yaratmamıştır. Eğer bu eşitsizlik olmasa, hayat çok saçma ve an¬ 
lamsız olurdu. Allah her şeyin en iyisini bilen olduğu İçin, birini gü¬ 
zel, diğerini çirkin yaratmıştır. Birine tatlı bir ses, diğerine ise kaba 
bir ses vermiştir. Birini fizik olarak güçlü, diğerini ise zayıf yapılı kıl¬ 
mıştır. Birine akıl ve bedenle ilgili belli kabiliyetler vermiş, diğerini 
başka yeteneklerle donatmıştır. Kimini zengin, kimini fakir yapmış¬ 
tır. Birazcık düşünmek bile insanı, insan kültüründen tüm çeşitli¬ 
liklerin, bilgi ve hikmete dayanan bu farklılık ve değişikliklere da¬ 
yandığı sonucuna götürür. Bu nedenle ne zaman ki insanlar, bu 
farklılıkların arasını açmaya veya onlan tamamen ortadan kaldır¬ 
maya yekenseler, toplumda şu veya bu çeşit bir karışıklık ortaya çı¬ 
kar. İnsanların, üstünlükleri nedeniyle başkalarım kıskanmaya 
karşı eğilimleri; hasislik, gırtlak gırtlağa rekabet, düşmanlık, sınıf 
çatışmaları ve buna benzer kötü sonuçlara yol açar. Böyle bir kafa 
yapısına sahip olan kişi, Allah'ın, kendisine vermediği şeyi elde et¬ 
mek için O nun kurallarına karşı gelir. Ayette. Allah, müslümanlara 
böyle bir kafa yapısından kaçınmalarını ve başkalarını kıskanmak¬ 
tan vazgeçmelerini tavsiye ediyor. Bununla birlikte insan, Allah'ın 
kendi lütfundan vermesi için dua etmelidir. Çünkü O, kendisi için 
hayırlı olan şeyi verir ve O her şeyi bilendir. 

"Erkeklere de kazandıklannın bir karşılığı var, kadınlara da kazan- 
dıklannın bir karşılığı var." ifadesi ile ise, “kadınlar erkekleri, erkek¬ 
ler de kadınlan sahip olduklan Allah vergisi üstünlükler nedeniyle 
kıskanmasınlar” denmek isteniyor. Kendilerine verilen yetenekleri 
tam anlamıyla kullansınlar ve herkesin kazancının karşılığım aynen 
alacağı hususunda şüphe etmesinler. 

55.33. Ayet Araplarda varolan çok eski bir geleneği yürüklükten 
kaldırdı. Araplar birbirleriyle dostluk ve kardeşlik anlaşmaian ya¬ 
parlar ve böylece birbirlerine varis olurlardı. Bu şekilde bir manevî 
oğul, bir manevî babaya varis olurdu. Bu ayette bu “cahiliye” âdeti 
ortadan kaldırılıyor ve mirasın Allah tarafından belirlenen varisler 
arasında dağıtılması gerektiği bildiriliyor. Bununla birlikte hayatta 
iken bu tip kişilere istenildiği kadar verilebilir. 
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34 Allah'ın, bazısını bazısına üstün kılması ve onların kendi malla¬ 

rından harcaması nedeniyle erkekler, kadınlar üzerinde 'sorumlu-yöne- 

%ticilerdir/56 İyi kadınlar gönülden (Allah'a) itaat edenler,57 -Allah, (onları 

vd haklarını) nasıl koruduysa- görünmeyeni koruyanlardır.58 Başkaldı¬ 

rı p-diretmelerinden korktuğunuz kadınlara (önce) öğüt verin, (sonra) 

yataklarda yalnız bırakın, (bu da yetmezse hafifçe) döğün.59 Size itaat 

ederlerse, aleyhlerinde bir yol aramayın. Doğrusu Allah yücedir, büyük¬ 

tür. 

35 (Kadın ile kocamn) Aralannın açılmasından korkarsanız, bu du¬ 

rumda erkeğin ailesinden bir hakem, kadının da ailesinden bir hakem 
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gönderin. İki taraf60 (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da aralarında ba¬ 

şarı sağlar. Şüphesiz, Allah, bilendir, haberdar olandır.61 

AÇIKLAMA 

56. Arapça "kavvam" veya "kayyum" kelimesi, bir kimsenin, bir ku¬ 

ruluşun veya bir kurumun işlerini yürüten, ona bekçilik eden kimse 
için kullanılır. O halde erkekler, kadınların işlerinin düzenleyicisi, 
yöneticisi, koruyucusu, hâkimi ve reisidirler. 

57. Erkekler kadınlardan, kadınlara verilmeyen veya az verilen ba¬ 

zı doğal nitelik ve güçlere sahip oldukları için üstündürler. Yoksa bu 

onların şeref ve fazilet bakımından üstün oldukları anlamına gel¬ 
mez. Erkek sahip olduğu doğal nitelikler nedeniyle, ailenin kavvam’ı 
yani reisidir. Kadın da doğal niteliklerindeki bazı eksiklikler nede¬ 
niyle, kendi güvence ve güvenliği için ona tâbi olmak zorundadır. 

58. Hz. Peygamberin (s.a) bir hadisi bu konudaki en iyi tefsirdir: 

“En iyi kadın, gördüğünüzde sizi hoşnut eden, emirlerinizi dinleyen, 
evde olmadığınız zaman sizin malınızı ve kendi namusunu koruyan 
kadındır." 

Bu bağlamda bir uyan yapmak yerinde olacaktır. Allah'a itaat, 

kocaya itaattan daha önemlidir ve ondan önce gelir. Bu nedenle ko¬ 
ca. kansına Allah'ın emirlerine aykın bir şey yapmasmı emrettiğin¬ 
de, kadının ona itaat etmemesi gerekir. Bu durumda kocaya itaat et¬ 
mek, büyük bir günah olur. Eğer kadın Allah'ın emrettiği bir ibadet 

yapıyor ve kocası onu engelliyorsa, kadın yine karşı koymalıdır. Kar¬ 
şı koymaz ise, günah işlemiş olur. Şayet kadını, nafile namazdan ve 
oruçtan kocası men ediyorsa, kadın kocasına uymak zorundadır. 

Uymadığı takdirde ibadeti makbul olmaz. 
59. Eğer kadın isyankârsa, kocasına itaat etmiyor veya onun hak¬ 

larını korumuyorsa, bunun da aynı anda yapılması gerektiği anla¬ 
mına gelmez. Bunların üçüne de izin verilmiş olmasma rağmen, işin 
mahiyet ve niteliğine göre belli bir oranda uygulanması gerekir. Ufak 
bir uyan yeterli ise, daha ileri bir adım atmaya gerek yoktur. Dövme¬ 
ye gelince. Peygamberimiz (s.a) buna isteksizce izin vermiştir, izin 
verdiği halde bile, bundan hoşlanmamıştır. Fakat gerçek şu ki, bazı 
kadınlar dövülmeksizin hatalannı tamir etme yoluna gitmezler. 
Böyle bir durumda bile, Hz. Peygamber (s.a) kadınının yüzüne vahşi¬ 
ce vurmayı ve vücutta yara izi bırakacak bir şeyle vurmayı kesinlikle 
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yasaklamıştır. 
60. "İki taraf'. hem kan-kocaya hem de aracılara işaret eder. Eğer 

taraflar istiyorsa ve aracılar samimi ve adil davranabilirlerse, her 
tartışmada anlaşma ve banş sağlanabilir. 

61. Bu ayette, kan ile koca arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için 
bir plan öne sürülüyor. Mahkemeye başvurmadan veya son adımı 
atmadan önce bir banştırma girişiminde bulunulmalıdır. Bu görevi 
yürütmek için de kan kocadan her birinin ailesinden birer hakem 
seçilmelidir. Bu iki hakem anlaşmazlığın neden veya nedenlerini 
araştırmalı ve bunlara çözüm aramalıdır. Elbette kan ve kocanın 
gerçek durumunu bildikleri için akrabalar bu işte daha ehildirler. 

Allah, hakemleri kimin seçeceği konusunu belirsiz bırakmıştır. 
Yani eğer kan koca anlaşmazlıklarını çözüme bağlamak istiyorlarsa, 
kendi akrabalanndan birer hakem seçebilirler. Veya iki tarafın aile 
reisleri, bu işi çözümlemek üzere iki hakemi görevlendirebilir. Yahut 
da iş mahkemeye varmışsa mahkeme henüz bir girişimde bulunma¬ 
dan önce iki hakem tayin edebilir. 

Hakemlerin güç ve yetkisi ile ilgili olarak alimler arasında görüş 
ayrılığı vardır. Hanefî ve Şafiî ekollerine göre hakemlerin işi sonuca 
bağlama yetkisi yoktur, sadece eşler tarafından kabul edilip edilme¬ 
yeceği belli olmayan banştırma girişimlerinde bulunma yetkileri 
vardır. Eğer eşler hakemleri, meseleyi boşanma (hul’u) veya başka 
bir sonuca bağlamalan için bizzat tayin etmişlerse, onlann kararla- 
nna elbette uymak zorundadırlar. Haşan Basri, Katâde ve diğer bazı 
fakihler, hakemlerin banştırmada zorlayıcı olabileceği fakat boşan¬ 
ma işleminde eşleri zorlayıcı olmayacaktan görüşündedirler. İbn ab- 
bas, Sa’id ibn Cübeyr, İbrahim Nehâi, Şa bi, Muhammed Ibn Şirin ve 
diğer bazı fakihlere göre ise, hakemler uygun gördükleri her şeyi (ba- 
nştırma veya boşanma) zorla kabul ettirme yetkisine sahiptirler. 

Halife Osman (r.a) ve Halife Ali (r.a) şartlar gereğince, banşma ve¬ 
ya aynlma kararım uygulama yetkisine sahip hakemler tayin etmiş¬ 
lerdir. Örneğin, Ebu Talib in oğlu Akıl ile (Utbe Ibn Rebia nın kızı 
olan) kansı Fatıma’nın meselesi Hz. Osman’ın (r.a) mahkemesine 
getirilince, müminlerin emiri olan Hz. Osman (r.a) kocasının ailesin¬ 
den Ibn Abbas’ı, kadının ailesinden de Muaviye yi hakem tayin etti 
ve onlara şartlar gereği eşleri banştırma veya boşandırma yetkisi 
verdi. Aynı şekilde Hz. Ali (r.a) halifeliği döneminde buna benzer bir 
durumda hakemler tayin etti ve onlara eşleri banştırma veya ayırma 
yetkisi verdi. Bu da gösterir ki. bunun gibi hakemlerin hükmî resmî 
bir yetkileri yoktur. Fakat gerekli otorite onlara belli yetkiler verirse, 
o zaman onlar da zorlayıcı yetkilere sahip olabilirler. 
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36 Allah'a ibadet edin ve O'na hiç bir şeyi ortak koşmayın. Anne-ba¬ 
baya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak kom¬ 

şuya, yanınızdaki arkadaşa,62 yolda kalmışa ve sağ ellerinizin malik ol- 
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duklanna güzellikle davranın. Çünkü, Allah, her büyüklük taslayıp bö¬ 
bürleneni sevmez.63 

37 Onlar, cimrilikte bulunurlar, insanlara da cimriliği emreder (öne- 
rir)ler ve Allah'ın fazlından kendilerine verdiğini gizli tutarlar. Biz o 
kâfirlere aşağılatacı bir azab hazırlanmışızdır. 

38 Ve onlar, mallarını insanlara gösteriş olsun diye infak ederler, Al¬ 
lah’a ve ahiret gününe de inanmazlar. Şeytan, kime arkadaş olursa, artık 
ne kötü bir arkadaştır o. 

39 Allah'a ve ahiret gününe inanarak Allah'ın kendilerine verdiği n- 
zıktan infak etselerdi, aleyhlerine mi olurdu? Allah, onları iyi bilen¬ 
dir. 

40 Gerçek şu ki, Allah zerre ağırlığı kadar haksızlık yapmaz. (Bu ağır¬ 
lıkta) Bir iyilik olursa, onu kat kat kılar ve kendi yanından pek büyük bir 
ecir verir. 

41 Her ümmetten bir şahid getirdiğimiz ve onların da üzerine seni şa- 
hid olarak getirdiğimiz zaman nasıl olacak?64 

AÇIKLAMA 

62. Arapça metindeki "es-sahib-i bil-cenb" terimi, herhangi yakın 
bir arkadaşı veya bir kimsenin herhangi bir zamanda beraber oldu¬ 
ğu bir kişiyi kasteder, örneğin, caddede, otobüste, trende vs. karşı 
laşılan kimse. İyi bir insan bu kadar bir süre arkadaşlık yaptığı kişi¬ 
ye bile, mümkün olduğu kadar nazik davranmalı ve ona zarar ver¬ 
mekten kaçınmalıdır. 

63. "Allah'ın fazlından kendilerine verdiğini gizlemek". Allah'ın 
rahmet ve lütfunu görmeksizin yaşamak demektir. Sözgelimi, zen¬ 
gin bir kimse asıl seviyesinden aşağı bir seviyede yaşar, parasım ne 
kendisine, ne ailesine, ne muhtaçlara, ne de başka yararlı bir işe 
harcamazsa, o zaman Allah'ın fazlından verdiği şeyleri gizliyor ve 
cimrilik ediyor demektir. Kısacası, onun görünüşü sanki çok fakir 
bir konumda imiş gibidir. Bu Allah'a yapılan apaçık bir nankörlük¬ 
tür. 

Bir hadisi şerifte Hz. Peygamber (s.a) şöyle der: “Allah bir kişiye 
fazlından verdi mi, onu o kimsede görmek ister." Yani kendisine ser¬ 
vet lüfedilen kişi, fakir kimselere bir şeyler verirken, cömert davran¬ 
sın. Böylece Allah ın kendisine verdiklerini açıkça belli etsin. 

64. Yani, her ümmetin peygamberi Allah'ın huzurunda şehadet 
edecek ve: Ya Rabbi, Senin mesajını halkıma ulaştırdım, onlara 
doğru hayat şeklini ve bana öğrettiğin doğru düşünme ve uygulama 
şeklini öğrettim” diyecektir. En sonunda da Hz. Muhammed (s.a) 
kendi ümmetinin mensuplarına şehadet edecektir. Kur'an’a göre, 
O nun peygamberlik dönemi, Rasûl olarak tayin edilmesinden baş¬ 
layıp kıyamet gününe kadar sürer. (Bkz. Ali-i İmran an: 69). 
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42 O gün, küfre sapıp da peygambere isyan edenler, yerle bir olmayı 

'severek-isteyecekler/ Oysa Allah'tan hiç bir sözü gizleyemezler. 

43 Ey iman edenler, sarhoş iken,63 ne dediğinizi bilinceye66 ve cünüp 

iken de -yolculukta olmanız hariç-67 gusül edinceye kadar68 namaza yak¬ 

laşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz ya da biriniz ayakyolundan 

(hacet yerinden) gelmişseniz yahud kadınlara dokunmuş69 da su bula¬ 

mamışsanız, bu durumda, temiz bir toprakla teyemmüm edin, (hafifçe) 

yüzlerinize ve ellerinize sürün.70 Şüphesiz, Allah, bağışlayandır, esirge¬ 
yendir. 

AÇIKLAMA 

65. Bu. şarap içme ile ilgili ikinci emirdir. Birincisinde (Bakara: 
219) içkinin kötü bir şey olduğu ve Allah'ın bundan hoşlanmadığı 
bildirilmişti. Bunu gözönünde bulundurarak bazı müminler içki iç¬ 
mekten kaçınmaya başlamışlardı. Bununla birlikte büyük çoğun- 
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luk içkiyi bırakmamıştı ve bazen namaza sarhoş gelip, okurken şaşı¬ 
rıyorlar ve anlaşılmaz şeyler söylüyorlardı. Bu ikinci emir büyük bir 
ihtimalle H. 4. yılın başında nazil olmuştur ve kişinin içkili iken na¬ 
maz kılmasını yasaklamaktadır. Bunun sonucu müslümanlar içki 
içtikleri zamanlan, namazlara denk gelmeyecek şekilde ayarlamaya 
başladılar. Bundan bir süre sonra da içkiyi tamamen yasaklayan 
ayetler nazil oldu. (Maide: 90-91). 

Arapça metindeki “sekr” (sarhoşluk) kelimesi, bu emrin sadece iç¬ 
kili iken değil, her türlü sarhoşluk anı için geçerli olduğunu ifade 
eder. Bunun yanısıra, sarhoşluk veren bir şey aslında haramdır, fa¬ 
kat eğer sarhoş iken namaza yaklaşırsa, o zaman iki kata büyük bir 
günah işlemiş olur. 

66. Aynı nedenle. Hz. Peygamber (s.a) namaz sırasında uykusu ge¬ 
len ve uyuklayan kişinin namazı bırakıp uyuması gerektiğini söyle¬ 

miştir. 
Bazı kimseler bu ayetten yola çıkarak, Arapça metnin anlamını 

bilmeyen kişinin namazının hiç kabul olmayacığını iddia etmişler¬ 
dir. Bunun gereksiz bir zorluk olmasının yanısıra. Kuran bunu kas¬ 
tetmiyor. Kur'an “Onun anlamını anlamadıkça” veya “söylediğiniz 
şeyi anlamadıkça” demiyor, fakat “ne okuduğunuzu bilmedikçe” di¬ 
yor. Yani kişi namazda iken ne okuduğunun farkında olmalı ve şiir 
mi yoksa Kur'an mı okuduğunu hissetmeli, kısacası kendinde olma- 

lıdir. 
67. Arapça cenabet kelimesi sözlükte “uzak ve yabancı olmak” an¬ 

lamına gelir ve ecnebi kelimesi ile aynı köktendir. Şer î ıstılahta ise, 
cinsel birleşmeden sonra veya rüya görme sonucunda meninin ak¬ 
masıyla temizlikten uzaklaşma hali anlamına gelir. 

68. Abdullah lbn Mes'ud. Enes îbn Malik, Haşan Basri ve İbrahim 
Nehaî gibi bazı müfessirler ve fakihler, "Yolcu olmanız müstesna" ifa¬ 
desinden yola çıkarak bir kişinin cünüp iken, çok acil ve önemli bir 
işi olup da mescidin içinden geçmesi müstesna, mescidlere gireme¬ 
yeceği sonucuna varmışlardır. Hz. Ali (r.a) lbn Abbas (r.a) ve Said lbn 
Cûbeyr (r.a) gibi bazı müfessirler ise bundan, kişinin yolculukta iken 
su bulamadığında temiz toprakla el ve yüzlerini meshederek cünüp- 
lükten temizlenebileceği hükmünü çıkarmışlardır. Mescide cünüp 
iken girme konusunda ise bu sonraki grup, kişinin ancak abdest al¬ 
dıktan sonra girebileceği görüşündedir. Yolculukta cünüp olup da, 
su bulamayınca temiz toprak ile teyemmüm etme konusunda alim¬ 
ler arasında fikir birliği vardır. Fakat birinci grup bu görüşlerini ha¬ 
dislere dayandırır, ikinci grup ise 43. ayetin bu kısmından bu sonu¬ 
ca vanr. 
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69. "Eğer kadınlara dokunmuşsanız" ifadesinin farklı yorumlan var¬ 

dır. Hz. Ali, îbn Abbas, Ebu Musa Eşari, Ubey Ibn Kab, Sa'id Ibn Cii- 
beyr. Haşan Basri (Allah hepsinden razı olsun) ve diğer birçok fakih 
"kadınlara dokunmak"la “cinsel ilişki"kastedildiği görüşündedirler. 

İmam Ebu Hanife ve onun gibi düşünenlerle Süfyan-ı Sevri bu tefsiri 
kabul etmişlerdir. Buna karşıt olarak Abdullah Ibn Mes'ud, Abdul¬ 
lah Ibn Ömer ve (bazı kaynaklara göre) Hz. Ömer (Allah hepsinden 
razı olsun) "kadınlara dokunmak" sözüyle, sözlük anlamı olan “el ile 
dokunma'nm kastedildiği görüşündedirler. İmam Şafiî de bu görü¬ 
şü benimsemiştir. İmam Malik gibi bazı fakihler ise bu iki görüşün 
ortasında bir yol benimsemişlerdir. Onlara göre, eğer bir erkekle bir 
kadın cinsel haz duyarak birbirlerine dokunurlarsa, abdest almak 

zorundadırlar, fakat hiçbir şey hissetmeksizin vücutları birbirlerine 
dokunursa bu durumda abdest almaları gerekmez. 

70. Teyemmüm: Eğer kişi namazdan önce abdest almak veya gus¬ 

letmek ihtiyacında ise ve su da bulamamışsa Teyemmüme başvur¬ 

malıdır. Veya eğer kişi hasta ise ve su ile abdest alıp guslettiğinde 
hastalığının artma tehlikesi varsa, o zaman da su bulunduğu halde 
teyemmüm yapar. 

Teyemmüm, sözlük anlamı olarak “bir şeye niyet etmek” anlamı¬ 
na gelir. Yani eğer su bulunamazsa veya su kullanmak zararlı ise, o 
zaman abdest ve gusül için temiz toprağa niyet edilmelidir, (mam 
Ebu Hanife, İmam Şafiî ve İmam Malik gibi birçok fakih, teyemmüm¬ 
de ellerin temiz toprağa vurulup, yüze sürülmesi ve tekrar toprağa 
vurulup, dirseklere kadar kollara sürülmesi gerektiği görüşünde¬ 
dirler. Bu metod Hz. Ali, Abdullah Ibn Ömer, Haşan Basri, Şahi ve 

Salim Ibn Abdullah gibi sahabe ve tabiundan bazıları tarafından be¬ 
lirlenmiştir. Fakat Ata Mekhül, Evzaî ve Ahmed Ibn Hanbel gibi bazı 
fakihler, elleri toprağa vurup yüze sürmenin ve elleri dirseklere ka¬ 
dar değil, bileklere kadar meshetmenin yeterli olduğu görüşünde¬ 
dirler. Ehli Hadis de genellikle bu yolu takip eder. 

Teyemmüm yapabilmek için toprak şart değildir, herhangi bir şey 
veya kuru bir toprak parçası da bu vazifeyi görür. 

“Eller temiz toprağa sürülüp, el ile yüze ve kollara sürülerek nasıl 
temizlenebilir?” diyerek teyemmümmü kabul etmeyen bazı kimseler 
vardır. Onlara bu olaya psikolojik yönden bakmaları tavsiye edilebi¬ 
lir. Teyemmüm, uzun bir süre su bulamasa da. kişide kendisini te¬ 
mizleme ve namazın kutsal olduğu duygusunu canlı tutmaya yarar. 
Bu şekilde bir müslüman, İslâm hükümleri tarafından belirlenen te¬ 
mizlik ve paklığı her an gündemde bulundurur ve namaz için temiz 
ve pak olmak gerektiğinin idraki içinde olur. 
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44 Kendilerine kitaptan bir pay verilenlerin71 sapıklığı satın aldıkla¬ 

rını ve sizin de yolu sapıtmanızı istediklerini görmedin mi? 
45 Allah, sizin düşjnanlannızı daha iyi bilendir; bir veli (en güvenilir 

bir dost) olarak Allah yeter, bir yardımcı olarak da Allah yeter. 
46 Kimi yahudiler,72 kelimeliri 'konuldukları yerlerden' saptırırlar73 

ve dillerini de eğip bükerek ve dine bir kin ve hınç besleyerek: "Dinle¬ 

dik74 ve karşı geldik. İşit, -işitmez olası-75 ve 'Raina'76 bizi güt, bize bak" 
derler. Eğer onlar: "İşittik ve itaat ettik, sen de işit ve 'Bizi gözet' deseler¬ 
di, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah, 
onları küfürleri dolayısıyla lanetlemiştir. Böylece onlar, az bir bölümü 

dışında, inanmazlar. 
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47 Ey kitap verilenler, yanmızdakini doğrulayıcı olarak indirdiğimiz 

Kitab'a inanın 77 Bazı yüzleri silip arkalarına döndürmeden ya da cumar¬ 

tesi adamlarını76 lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce buna 

inanın. Hatırlayın ki Allah'ın emri daima yapılagelmiştir. 

AÇIKLAMA 

71. Kur an da birçok kez Ehl-i kitap alimleri için "Kendilerine Ki- 

tap'tan bir nasip verilenler" ifadesi kullanılır. Böyle denmesinin nede¬ 

ni onlann kendilerine verilen Kitabin bir kısmını kaybetmiş olmaları 
ve ellerinde kalan bölümün ruhundan ve gerçek amacından uzak¬ 
laşmış olmalarıdır. Ellerinde kalan Kitap tan aldıklan tek şey, ifade¬ 

lerin ayrıntılarına ve imanın felsefi inceliklerine dalmalarıdır. Kendi¬ 
lerine “Alimler” ve “Hâkimler” denmesine ve topluluklarının önderi 
olmalarına rağmen, onlar dinin gerçek özünden cahildirler ve dinin 
aslına karşı gözleri kapalıdır. 

72. "Yahudi olan" ifadeli, her peygamberin topluluğunun müslü- 

man olması gibi, onlann da daha önceden “müslüman” olduklarım 
anlatmak için kullanılmıştır. Daha sonra dejenere olmuşlar ve “Ya¬ 
hudi" adını almışlardır. 

73. Onlar üç yönden suçluydular: 1) Kitab ın kelimelerinde deği¬ 

şiklik yaptılar. 2) Yanlış yorumlarla Kitab ın anlamını değiştirdiler. 
3) Hz. Peygamber (s.a) ve ashabının yanına gidip, daha sonra boz¬ 

gunculuk çıkarmak için onlar hakkında yanlış haberler yaydılar. Bu 
şekilde İslâm hakkında yanlış bir imaj oluşturuyorlar ve insanların 
müslüman olmasına engel oluyorlardı. 

74. Yani, onlara Allah'ın emirleri okunduğunda "semi'na" (işittik) 

diyorlar ve sessizce içlerinden “Aseyna” (karşı çıktık) diyorlardı veya 
"eta'na" (itaat ettik) kelimesini öyle bir telaffuz ediyorlardı ki “asey¬ 

na” gibi duyuluyordu. 

75. Hz. Peygamber le (s.a) konuşurlarken O nun dikkatini çekmek 

için İsma' (bizi dinle) diyorlar ve arkasından birçok anlamlara gelebi¬ 

lecek olan "ğayre müsme'in" sözlerini ekliyorlardı. Bu söz “Sen o ka¬ 

dar saygıdeğer bir insansın ki sen istemesen senin yanında kimse 

söz söyleyemez” anlamına gelebildiği gibi “Sen bir şey söylenmeye 
değmezsin” veya “Allah seni kahretsin!" anlamlarına da gelebilir. 

76. Bkz. Bakara an: 108. 

77. Bkz. Al-i Imran an: 2. 

78. Bkz. Bakara an:82-83 
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48 Gerçekten, Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz.79 Bu¬ 
nun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar.80 Kim Allah'a şirk koşarsa, 
doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur. 

49 Kendilerini (Övgüyle) temize çıkaranları görmedin mi? Hayır; Al¬ 
lah, dilediğini temizleyip yüceltir. Onlar, 'bir hurma çekirdiğindeki 
ipince iplik kadar7 bile haksızlığa uğratılmazlar. 

50 Allah'a karşı nasıl yalan düzüp-uyduruyorlar, bir bak. Bu, apaçık 
bir günah olarak yeter. 

51 Kendilerine Kitap'tan bir pay verilenleri görmedin mi? Onlar 

cıbt81 ve tağuta82 inanıyorlar ve inkâr edenlere: "Bunlar inananlardan da¬ 
ha doğru yoldadır"83 diyorlar. 

52 İşte bunlar Allah'ın kendilerini lanetlediğidir. Allah'ın kendisini 
lanetlediğine hiç bir yardıma bulamazsın. 

53 Yoksa onların mülk'ten bir paylan mı var? Eğer böyle olsaydı, in- 
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sanlara 'çekirdeğin sırtındaki küçücük bir tomurcuğu' bile vermezler¬ 
di.84 

AÇIKLAMA 

79. Ehl-i kitap peygambere ve indirilen kitaplara iman ettiği halde 
şirk koşmakla suçlanıyorlar. 

80. Bu, kişi şirkten sakındığı sürece başka günahlan işleyebilir an¬ 
lamına gelmez. Bilakis basit bir günahmış gibi kabul edilen şirkin, 
en büyük günah ve zulüm olduğunu vurgular. Günahlar içinde ba¬ 
ğışlanması mümkün olmayan tek günah şirktir. 

Yahudi alimleri, çoğunlukla kitapta adı bile geçmeyen fakat ki¬ 
taptan çıkarılan küçük ayrıntılarla basit hükümlerle uğraşırlardı. 
Diğer taraftan şirki çok basit bir mesele olarak kabul ederlerdi. Sa¬ 
dece kendileri şirke bulaşmakla kalmaz, topluluklarını da bu yola 
düşmekten alıkoymaya hiçbir çaba harcamazlardı. Bu nedenle 
müşrik kabilelerle işbirliği yapmakta hiçbir beis görmüyorlardı. 

81. Arapça "cibt" kelimesi anlamsız, hiçbir dayanağı olmayan saç¬ 
ma bir şey anlamına gelir. İslâm ıstılahında ise, büyücülük, münec¬ 
cimlik, gelecekten haber verme, kehanet gibi şeylere “cibt” denir. Hz. 
Peygamber (s.a) bir hadis-i şerifte şöyle demiştir: “Kuşların sesin¬ 
den, hayvanların ayak izinden yararlanarak gelecekten haber ver¬ 
mek ve diğer bütün kehanet çeşitleri cibttir.” O halde, cibt, bâtıl 
inanç, hurafe ile eş anlamlıdır. 

82. Bkz. Bakara an: 286-288. 
83. Yahudi bilginleri İslâm'a karşı çıkmakta o kadar ileri gitmişler¬ 

di ki, Hz. Peygamber e (s.a) inananları müşrik Araplardan bile daha 
sapık olarak kabul ediyorlardı. Bir tarafta şirk koşmaksızın bir tek 
Allah a iman, diğer tarafta ise, Kitab-ı Mukaddes'in üzerinde çok 
durduğu ve hep kötülediği putperestlik ve şirk bulunmasına rağmen 
onlar, müşriklerin, müslümanlardan daha doğru bir yolda oldukla¬ 
rını ilân ediyorlardı. 

84. Yani, “Onlara İlâhî otoriteden bir pay mı verilmiş, ki onlar, kim 
doğru yolda kim sapık yolda diye karar vermeye kalkışıyorlar” “Eğer 
onlara bir bilgi ve yetki verilmiş olsaydı, başkalarına bir zerre bile 
pay vermezlerdi.” Çünkü onlar o kadar cimridirler ki, Hakk ı kabul 
etmeye bile yanaşamazlar. 

Bu şu anlama da gelebilin Onlar, başkalarının pay almak istediği 
bir ülkenin mülküne mi sahiptirler, ki onu paylaşmak istemiyorlar? 
Onlardan istenen tek şey Hakk'ı kabul etmeleri, fakat onlar kıskanç¬ 
lık yüzünden bunu bile reddediyorlar. 
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54 Yoksa onlar, Allah'ın kendi fazlından insanlara verdiklerini mi 
kıskanıyorlar?83 Doğrusu biz, İbrahim ailesine Kitabı ve hikmeti verdik; 

onlara büyük bir mülk de verdik.86 
55 Böylece, onlardan kimi ona inandı, kimi ona sırt çevirdi.87 Çılgın 

ateş olarak cehennem yeter. 

AÇIKLAMA 

85. Yahudiler burada Hz. Peygamber (s.a) ve taraftarlarına karşı 

kıskançlık duydukları için azarlanıyorlar. Çünkü onlar daha önce 
den Allah’ın lütfuna (peygamberlik) mazhar olmuşlardı. Şimdi ise 
ona layık olmadıkları halde kendilerine peygamberlik gelmesini bek¬ 

liyorlar. Kendi değersizlikleri nedeniyle peygamberliğin kendilerine 
gelmemiş olmasına üzülecekleri yerde, Allah'ın lütuf ve merhameti 
ile Arabistan'da büyük ruhî, zihnî ve ahlâkî bir devrim gerçekleştiren 
Hz. Peygamber'! (s.a) kıskanıyorlar. Onların müşriklerle beraber 
olup müminlere karşı çıkmalarının sebebi sadece kıskançlıklarıy¬ 

dı. 
86. Arapça "mülk-i azim" kelimesi, dünyanın lideri ve rehberi ol¬ 

mak, kitap ve hikmeti rehber edinerek, diğer milletlere üstün gel¬ 

mek anlamına gelir. Bu da kitap ve hikmet ile amel ederek elde edi¬ 

lir. 
87. Bunun, Israiloğullan'nın kıskançlık dolu konuşmalarına bir 

cevap olduğu unutulmamalıdır. Onlara; hiçbir sebep olmaksızın Hz. 

Peygamberi (s.a) ve O'na inananları kıskandıkları söyleniyor. 
“Biz İbrahim'e (a.s) dünyanın liderlik ve rehberliğini, onun soyun¬ 

dan gelen ve gönderdiğimiz Kitap ve Hikmet e tâbi olan kimselere ve¬ 
receğimizi vaadetmiştik. ilk olarak kitab ı ve hikmet i onun soyun¬ 

dan gelen sizlere verdik, fakat siz onu tam olarak uygulamadınız. 
Daha sonra biz de onu, yine İbrahim'in soyundan gelen Ismaüoğula- 
n'na verdik. Onlar kabul ettiler, ona inandılar ve uyguladılar. Şimdi 

kendi kendinize sorun bakalım; Ismailoğullan'nı kıskanmanız için 

hiçbir sebep var mı?” 
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56 Ayetlerimize karşı küfre sapanlan şüphesiz ateşe sokacağız. Deri¬ 
leri yanıp döküldükçe, azabı tadmalan için onlan başka derilerle değiş¬ 
tireceğiz. Gerçekten, Allah, güçlü ve üstün olandır. Hüküm ve hikmet sa¬ 
hibidir. 

57 İman edip salih amellerde bulunanları, altından ırmaklar akan, 
içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız. Onda onlar için tertemiz 
kılınmış eşler vardır. Ve onlan, 'ne sıcak-ne soğuk, tam karannda gölge¬ 
liğe' sokacağız. 

58 Hiç şüphe yok Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim et¬ 

menizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmeni- 
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zi emrediyor.88 Bununla Allah, size ne güzel öğüt veriyor!.. Doğrusu Al¬ 

lah, işitendir, görendir. 
59 Ey iman edenler, Allah'a itaat edin; peygambere itaat edin ve siz¬ 

den olan emir sahiplerine de. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, ar¬ 
tık onu Allah'a ve Resulüne döndürün.89 Şayet Allah'a ve ahiret gününe 
iman ediyorsanız. Bu, hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir.90 

AÇIKLAMA 

88. Burada müslümanlar, Israiloğullan'nın daha önce düştükleri 

hatalara düşmemeleri için uyarılıyorlar. Onların düştükleri en bü¬ 

yük hata, dejenere oluşları sürecinde yetkiyi hep beceriksiz ve ehil 

olmayan kişilere vermeleriydi. Sorumluluk isteyen, dinî ve siyasî li- 

derlilderi hep beceriksiz, ehil olmayan, dar kafalı, ahlâksız, şerefsiz 

ve adaletsiz kişilere vermeye başladılar. Bunun sonucu, tüm toplum 

yapısı çöktü. Müslümanlara bu konuda dikkatli olmaları ve sorum¬ 

luluk isteyen yetkileri ehil, sorumluluğunun idrakinde ve iyi ahlâklı 

kişilere vermeleri söyleniyor. 

Yahudiler arasında yaygın olan bir diğer kötülük ise adaletsizlik¬ 

ti. Onlar adalet ruhunu çoktan unutmuşlar, açıkça adaletsiz, şeref¬ 

siz, zalim olmuşlar ve hiçbir vicdan azabı duymaksızın rahatlıkla zu¬ 

lüm işleyebilecek dereceye düşmüşlerdi. Bizzat müslümanlar bu 

zulmü acı bir şekilde tatmışlardı. Yahudiler, iki tarafın yaşadığı ha¬ 

yat, hangi tarafın doğru yolda olduğunu gösterdiği halde, müminle¬ 

re karşı putperest Kureyş’in yanında yer alıyorlardı. Bir taraftan Hz. 

Peygamber (s.a) ve O'na inananların saf ve temiz hayatı, diğer tarafta 

ise kız çocuklarını diri diri toprağa gömen, üvey anneleri ile evlenen, 

Kâbe'yi çırılçıplak tavaf eden ve daha nice ahlâksızlıkları yapan put¬ 

perestlerin iğrenç ve kirli hayatı vardı. “Ehl-i kitap” bunlara rağmen 

hâlâ putperest kâfirlerle işbirliği yapıyor ve soğukkanlılıkla onların 

müminlerden daha iyi ve daha doğru bir yolda olduğunu söylüyor¬ 

lardı. Allah müminleri bu tip haksızlıklara karşı uyarıyor ve onlara 

her zaman hakkı söylemelerini; dost olsun, düşman olsun, insanla¬ 

ra adaletle hükmetmelerini emrediyor. 

89. Bu ayet, İslâm'ın bütün dini, kültürel ve siyasî sisteminin te¬ 

melini teşkil ettiği gibi, sistemin kurulması için de, ilk ve en önemli 

düsturdur. Bu ayetten aşağıdaki prensipler çıkarılabilir: 

1) İslâm sisteminde, tek gerçek otorite olan Allah'a itaat edilmeli¬ 

dir. Bir müslüman her şeyden önce Allah'ın kuludur, diğer bütün 
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özellikleri, bu niteliğinden sonra gelir. Bu nedenle bir fert veya top¬ 

lum olarak bütün müslümanlar, ilk olarak Allah'a bağlıdırlar, tüm 

diğer bağlar bu bağa boyun eğmek zorundadır. Çünkü tüm insanlar 

Allah a verdikleri söze (ahid) sadık kalmak zorundadırlar. Başka bi¬ 

risine bağlılık ve itaat, ancak Allah’a itaati engellemeyecekse kabul 

edilir. Bu aslî bağlılık ve ahde aykın olan tüm öteki bağlılık ve ahitler 

geçersizdir. Hz. Peygamber (s.a) bunu bir hadisinde şöyle açıklamış¬ 

tın “Yaratıcıya isyan (itaatsizlik) olan yerde, yaratıklardan hiçbirine 
itaat edilmez.” 

2) İslâm dininin ikinci önemli prensibi» Hz. Peygamber'e (s.a) itaat 

ve bağlılıktır. Bu itaat peygamberlik kurumunun bir gereği değil, 

bilâkis Allah’a itaat etmenin tek çıkar yoludur. Allah'ın Rasulüne 

itaat edilmelidir. Çünkü O, Allah'tan gelen emir ve direktiflerin elde 

edilebileceği tek kaynaktır. O halde biz ancak O nun Rasûlüne itaat 

ederek Allah'a itaat edebiliriz. Çünkü itaatin başka bir yolu yoktur. 

Bunun aksine Rasûl ile aradaki bağı koparmak, O nu gönderen Ha- 

kim'e başkaldırmak demektir. Bir hadis-i şerifte bu konuyu şöyle 

açıklan “Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur, kim de bana 

isyan ederse Allah a isyan etmiş olur.” Aynı konu bu surenin 80. aye¬ 

tinde de vurgulanmıştır. 

3) Bu birinci ve ikinci bağlılıktan sonra bunlardan daha aşağı de¬ 

recede yer alan bir bağlılık daha vardır. Bu, müslümanlann kendi 

aralarında seçip yetki verdikleri yöneticilere bağlılıktır. "Ulil-emr" 

(kendilerine yetki verilenler) kelimesi çok geniş kapsamlıdır. Müslü¬ 

manlann herhangi bir işinin başında olan herkesi kapsar. Din alim¬ 

leri, düşünürler, politik liderler, yöneticiler, mahkemelerdeki kadı¬ 

lar, kabile başkanlan ve buna benzer kimseler. Kısacası, müslü¬ 

manlar arasından seçilip kendilerine yetki verilen herkese itaat edil¬ 

melidir. Onlar a) Müslümanlardan olduklan b) Allah’a ve Rasûlü ne 

itaat ettikleri sürece, onlara karşı gelip, müslümanlann toplum ha¬ 

yatındaki banşı bozmak doğru değildir. Bu iki şart onlara itaat edil¬ 

mesinin Ön şartını oluşturur. Bunlar hem ayette açıkça ortaya kon¬ 

muş, hem de Hz. Peygamber (s.a) tarafından açıklanmıştır. Aşağıda 

şartların gerekliliğini belirten Hz. Peygamber den birkaç hadis zikre¬ 

diyoruz: 

a) “Emrettiği şey günah olmadığı sürece, bir müslümanm kendile¬ 

rine yetki verilen yöneticilerin emirlerine, hoşlansın veya hoşlanma¬ 

sın, itaat etmesi gerekir. Eğer emir ona günah olan bir şeyi yapması- 
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ru emrederse, o yöneticiyi dinlememeli ve emirlerine de itaat etme¬ 

melidir." (Buhari, Müslim). 

b) “Günah olan bir konuda bir kimseye itaat etmek haramdır. İta¬ 

at ancak doğru olan şeylerde zorunludur.” (Buhari, Müslim). 

c) Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur. “Sizin başınızda doğru 

olduğu kadar yanlışı da uygulayan yöneticiler bulunacaktır. (Böyle 

bir durumda) Kim yanlış olan şeylerden nefret ederse, sorumluluk¬ 

tan kurtulacaktır, kim de bu yapılan yanlışlardan hoşlanmazsa (ce¬ 
zadan) kurtulacaktır." Ashabdan bazıları: "Böyle yöneticilere karşı 

savaşmayacak mıyız?” diye sorunca Hz. Peygamber (s.a) “Namazı 

kıldıkları müddetçe, hayır” diye cevap vermiştir (Müslim). 

Yani, eğer namazı terkederlerse bu onlarrn Allah a ve Rasûlü’ne 

isyan ettiklerinin açık bir göstergesi olacaktır. 

d) Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur “Sizin en kötü yöneti¬ 

cileriniz, sizin nefret ettiğiniz ve sizden nefret eden ve sizin beddua 

ettiğiniz ve size beddua eden yöneticilerdir.” Ashabdan bazıları: “Ey 

Allah'ın Rasûlü, böyle yöneticilere karşı başkaldırmayacak mıyız?” 

diye sorunca, Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurdu: “Aranızda namazı 

İkame ettiği müddetçe, hayır.” 

Bir öncekinde koşulan namaz şartı bu hadiste daha açık bir şekil¬ 

de belirlenmektedir, “c” hadisinde, ferdi olarak namaz kılan bir yö¬ 

neticiye karşı ayaklanılmaması gerektiği hükmü çıkıyor. Fakat “d” 

hadisinde yöneticilerin İslâm toplumunda namazı ikame edip onun 

temel direklerden biri yapmaları şart koşuluyor. Bu bir başka hadis¬ 

te de şöyle ifade ediliyor: “Hz. Peygamber (s.a) bizden bazı şeylerle il¬ 

gili olarak bağlılık yemini aldı. Bunlardan biri de, başımızdaki yöne¬ 

ticilerde apaçık küfür alâmetleri görmeden onlara karşı gelmeme- 

mizdi. O (küfür alâmetlerini gördüğümüz) zaman Allah huzurunda 

(başkaldırmamız için) geçerli bir nedene sahip olabiliriz.” (Buhari- 

Müslim). 

4) Mutlak ve sürekli bir prensip olarak konulan dördüncü husus 

ise. Allah’ın emirlerinin ve Hz. peygamber in (s.a) sünnetinin, hü¬ 

kümlerin tespitinde ve İslâm dininde tek ve nihai otorite olduğu nok¬ 

tasıdır. O halde müslümanlar arasında veya yönetici ile yönetilenler 

arasında herhangi bir mesele ortaya çıktığında, hepsi birden Kur an 

ve Sünnet'e başvurmalı ve O'nun verdiği karara boyun eğmelidirler. 

Bu nedenle İslâm'ı, diğer Islâm-dışı sistemlerden ayıran ana sebe¬ 

bin, Allah’ın Kitabini ve Rasûlu nün sünnetini nihaî otorite olarak 
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kabul edip, bu İkisine başvurulması ve onlann hükmüne boyun eğil¬ 

mesi olduğunu söyleyebiliriz. 

Bazı İnsanlar bu ilkenin derin anlamı konusunda şüpheye düşer¬ 

ler. Hayatın bir çok yönü olduğu (örneğin, Demiryollan, PIT, Beledi¬ 

ye vs.) için ve ne Allah'ın Kitabı nda ne de Rasûlü'nün Sünneti nde 

bunlarla ilgili hiçbir bilgi ve düzenleme olmadığı için, böyle bir ilke¬ 

nin uygulanmasının çok zor olduğunu söylerler. O halde bu kadar 

çeşitli konularda karşılaştığımız sorunlara nasıl çözüm bulacağız? 
Bu şüphe, onlann Islâm'ın temel ilkesini tam anlamıyla kavramamış 

olmalarından kaynaklanır. Islâm, Allah’ın Kitabının ve Rasûlü'nün 

sessiz kaldığı konularda istenilen şekilde davranmayı serbest bırak¬ 

mıştır. Bir müslümanla, bir gayri müslimi ayıran fark, İkincisinin 

kendisini mutlak bir şekilde özgür hissetmesi, birincisinin ise ken¬ 

disini Allah'ın kulu olarak kabul edip, ancak İslâm'ın serbest bırak¬ 

tığı konularda kendisini özgür hissetmesidir. Müslüman olmayan¬ 

lar her konuda kendileri hüküm verirler ve İlâhî bir rehbere ihtiyaç- 

lan olmadığına inanırlar. Bunun aksine müslümanlar, her şeyde Al¬ 

lah ve Rasûlü'nün rehberliğine müracaat ederler ve onlann kararma 

uyarlar. Fakat eğer belli bir konuda ne Kur an da, ne de Sünnet te bir 

hüküm bulamazlarsa o zaman doğru olduğuna inandıklan herhan¬ 

gi bir şekilde davranmakta serbesttir. Islâm'ın belli bir konuda sus¬ 

ması. o konuda davranış özgürlüğünün varolduğuna bir işarettir. 

90. Bu ayetin ilk bölümünde Kur an, İslâmî bir yapının dört asıl il¬ 

kesini ilân eder ve ikinci bölümde bu ilkelerin altında yatan hikmeti 

öğretir. Müslümanlara, gerçekten müminler iseler bu dört ilkeye uy¬ 

maları emredilir, aksi takdirde onlann şehadetleri şüpheli olur. Da¬ 

ha sonra onlara hayat sistemlerini, refahlannm dayanağını teşkil 

eden bu dört temel ilkeye dayandırmalan öğretiliyor. Çünkü sadece 

bu ilke, onlan bu dünyada doğru yola götürüp ahiret'te de mutlu bir 

hayata ulaştırabilir. 

Bu tavsiyenin, Yahudilerin ahlâkî ve dinî durumlarını eleştiren 

pasajdan sonra geldiğine ve müslümanlan belirsiz bir şekilde onla¬ 

nn kötü durumlarına karşı uyardığına dikkat edilmelidir. Bu, şu an¬ 

lama gelir. Ne zaman bir toplum Allah'ın Kitab’ı ve Rasûlü'nün Sün¬ 

netini fırlatıp atar, Allah ve Rasûlü’ne isyan eden lidere uyar. Kitap 

ve Sünnet in hüküm vermesini istemeksizin yönetici ve dinî liderlere 

düşüncesizce itaat ederse, Israiloğullan'mn kötü akıbetine uğra¬ 

maktan kurtulamaz. 
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60 Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inandıklarını 
öne sürenleri görmedin mi? Bunlar, tağut’un önünde muhakeme olmayı 
istemektedirler; oysa onlar onu reddetmekle emrolunmuşlardır.91 Şey¬ 

tan da onlan uzak bir sapıklıkla sapıtmak ister. 
61 Onlara: "Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin" denildiğinde. 
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o münafıkların senden kalabildiklerince kaçtıklarını görürsün.92 
62 Öyleyse, nasıl olur da, kendi ellerinin sundukları sonucu, onlara 

bir musibet isabet eder, sonra sana gelerek: "Kuşkusuz, biz iyilikten ve 
uzlaştırmaktan başka bir şey istemedik" diyen Allah'a yemin eder¬ 
ler?93 

63 İşte bunlann, Allah kalplerinde olanı bilmektedir. O halde sen, 
onlardan yüz çevir, onlara öğüt ver ve onlara nefislerine ilişkin açık ve et¬ 
kileyici söz söyle. 

64 Biz peygamberlerden hiç kimseyi ancak Allah'ın izniyle kendisi¬ 
ne itaat edilmesinden başka bir şeyle göndermedik.94 Onlar kendi nefis¬ 
lerine zulmettiklerinde şayet sana gelip Allah'tan bağışlama dileselerdi 
ye peygamber de onlar için bağışlama dileseydi, elbette Allah'ı tevbeleri 
kabul eden, esirgeyen olarak bulurlardı. 

AÇIKLAMA 
91. Bu ayette tağut kelimesi, İlâhî olmayan hükümlere göre karar¬ 

lar veren otorite anlamına gelir. Aynı zamanda ne Allah'ı tek Hakim 
ve ne de Rasûlü'nü nihaî otorite olarak tanımayan hüküm sistemini 
de kasteder. Yani bu ayet göstermektedir ki bir kimsenin, prensip 
itibariyle tağutı olan bir merciye kendi ile ilgili kararlar vermesi için 
başvurması, o kişinin imanına ters bir davranıştır. Allah'a ve Ki- 
tab'ına iman, bir kimsenin böyle bir mercii kabul etmemesini gerek¬ 
tirir. Kur'an'a göre Allah'a iman, tâğutu inkâr etmeyi gerektirir. O 
ikisini birden aynı anda kabul etmek münafıklığın ta kendisidir. 

92. Bu, münafıklann sadece kendi lehlerine sonuçlanacağım um- 
duklan sorunlan Hz. Peygamber e (s.a) getirdikleri ve kendi aleyhle¬ 
rine sonuçlanacağından korktuklan meselelerde ise. O na başvur- 
madıklan anlamına gelir. Aynı şey bugünkü münafıklar için de ge- 
çerlidir. Ancak Islâm hükümlerinin kendi lehlerine hüküm vereceği 
durumlarda ona tâbi olurlar, aksi takdirde kendi çıkarlarına uygun 
düşen herhangi bir âdet, gelenek veya merciye müracaat etmekten 
çekinmezler. 

93. Yani münafıklar yaptıkları işler ortaya çıktığında, kendileri 
aleyhinde bir tedbir alınmasından korkarak samimi olduklanna 
inanmaları için müminlere yemin ederler. 

94. Bu ayet bir peygamber in konumunu açıkça ortaya koyar: Al¬ 
lah, rasûllerini, sadece insanlar, peygamberliğini kabul etsinler, da¬ 
ha sonra da başkalarına tâbi olsunlar diye göndermemiştir. Pey¬ 
gamber gönderilmesinin tek amacı, onun getirdiği hayat tarzına 
uyulup diğerlerinin reddedilmesi ve yalnızca O’nun Allah'tan getir¬ 
diği emirlere uyulup, diğerlerinin terk edilmesidir. Eğer bir kimse 
peygambere yu kandaki anlamda inanmıyorsa, onun peygamber ol¬ 
duğuna şehadet etmesinin hiçbir anlamı yoktur. 
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65 Hayır öyle değil; Rabbine andolsun, aralarında çekiştikleri şeyler¬ 
de seni hakem kılıp sonra senin verdiğin hükme, içlerinde hiç bir sıkıntı 
bulmaksızın, tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça, iman etmiş olmaz- 
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lar.95 
66 Eğer gerçekten biz, onlara: "Kendinizi öldürün ya da yurtlarınız¬ 

dan çıkın" diye yazmış olsaydık, onlardan az bir bölümü dışında, bunu 

yapmazlardı.96 Onlar, kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, bu 
şüphesiz onlar için hayırlı ve daha sağlam97 olurdu. 

67 Biz de onlara, o zaman yanımızdan büyük bir ecir verirdik.- 

68 Ve onlan mutlaka dosdoğru yola yöneltip-iletirdik.98 
69 Allah'a ve Resul'e kim itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine 

nimet verdiği peygamberler, doğrular (ve doğrulayanlar), şehidler ve sa- 
lihlerle" beraberdir. Ne iyi arkadaştır onlar?100 

70 Bu fazl (bol ihsan), Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter. 
71 Ey iman edenler, (düşmanlarınıza karşı) tedbirinizi alın101 da sava¬ 

şa bölük bölük çıkın ya da topluca çıkın. 
72 Şüphesiz sizden ağır davrananlar vardır.102 Şayet, size bir musibet 

isabet edecek olsa: "Doğrusu Allah, bana nimet verdi, çünkü onlarla bir¬ 
likte olmadım" der. 

AÇIKLAMA 

95. Ayet 65'te verilen emir, sadece Hz. Peygamber in (s.a) hayat sü¬ 
resi ile sınırlı değildir. Kıyamet gününe kadar geçerlidir. Hz. Peygam- 
ber’in (s.a) Allah'ın rehberliğiyle öğrettiği hayat tarzı. O nun uygula¬ 
dığı ve öğrettiği hüküm ve düzenlemeler. Kıyamet e dek tek nihaî oto¬ 
rite olarak kalacaktır. Bir kimsenin gerçek müslüman olup olmadı¬ 
ğını işte bu otoriteyi kabul edip etmemesi belirler. Bir hadis-i şerife 
göre Hz. Peygamber (s.a) şöyle demiştir: “Sizden biriniz, şehevî arzu¬ 
larına, benim getirdiğim Hak yol önünde boyun eğdirmedikçe mü¬ 

min olduğunu iddia edemez." 
96. 65. Ayette Hz. Peygamber in (s.a) getirdiği hayat tarzına şükür 

ve ihlasla bağlanmaları ve Hz. Peygamber in kararlan önünde kendi 
arzu ve çıkarlannı feda etmeleri gerektiği söylenmişti. Bu ayette ise, 
İslâm hükümleri gereğince ufacık bir fedakârlık bile yapamazlarsa, 
büyük fedakârlıklan hiçbir zaman yapamayacaklan konusunda 
uyarılıyorlar. Aksi halde eğer onlardan hayatlarını feda etmeleri, Al¬ 

lah yolunda yurtlanndan aynlmalan istense, o zaman tamamen 
Hak yoldan ayrılır küfür ve isyana saparlardı. 

97. Yani, “Eğer onlar şüphe, kararsızlık ve tereddütten vazgeçip 
hiçbir zihnî bocalama göstermeksizin Hz. Peygamber'e (s.a) tâbi ol¬ 
salardı, o zaman kendilerinden emin, sebat içinde olurlar ve düşün¬ 
celeri, moralleri ve işleri daha kolaylaşır ve sağlam bir temel üzerine 
olurdu." Kısacası, sebat ile doğru ve hak yolu izlemenin karşılığı olan 
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tüm lütuf ve faziletlere sahip olurlardı. Bunun aksine, kararsızlık, 
şüphe ve tereddüt içinde olan ve insandan uzak bir şekilde bir o yola, 

bir diğerine sapan kişinin bütün hayatı, hiçbir şey kazanmadan ge¬ 
çip gider ve bir başarısızlık timsali olur. 

98. Yani, bir kimse, şek ve şüpheyi terkederek. Hz. Rasûlullah’a 

(s.a) tâbi olursa, Allah kendi fazlıyla, o kimseye doğru yolu gösterir. 
Ayrıca o kimsenin bu yolda attığı her adımda onu gerçek hedefe yak¬ 

laştırır. 
99. "Sıddîk" doğru ve adil olan kimsedir; her zaman doğruluk ve 

hak üzere olan, bütün işlerinde hakkı koruyan ve doğru olan, tüm 
kalbiyle her zaman hakkın ve adaletin yanında yer alan, hiçbir zayıf 

lık göstermeksizin tüm haksızlıklara karşı çıkan kimsedir. Sıddîk 
olan kimse o denli temiz ve bencillikten uzaktır ki, sadece dostlan 
değil, düşmanlan bile ondan tarafsızlık ve adalet bekler. 

"Şehid" kelimesinin sözlük anlamı bir şeye şahit olan “tamk"tır. 
Hayatının her yönünde onu uygulayarak imana şahitlik (tanıklık) 
eden kişi şehiddir. Allah yolunda öldürülen kişiye de şehid denir, 

çünkü o Allah için isteyerek ölümü seçer. Doğru olduğuna inandığı 
şey için hayatım feda etmesi, imanındaki İhlasın bir göstergesidir. 
Herhangi bir şey hakkında doğrudur demesinin, o şeyin gerçekten 

doğru olduğuna yeter delil teşkil ettiği kimseler de şehiddir. 
"Salih" ise inancında, niyetinde, sözlerinde ve hareketlerinde doğ¬ 

ru olan ve hayatının her yönünde doğruluğu benimseyen kimse¬ 

dir. 
100. Yani, “Şüphesiz bu dünyada böyle kimselerle arkadaşlık eden 

kişi ahiret'te de onlarla beraber olacaktır." Eğer bir kimsenin feraseti 

tamamen yok olmamışsa, kötü kimselerle arkadaşlık etmenin bu 
dünyada bile zararlı olduğunu ve ahiret'te ise, onları aynı akıbetin 
beklediğini farkedecektir. Bu nedenle iyi kimseler bu dünyada sü¬ 

rekli doğrularla arkadaşlık ve dostluk kurmak isterler. Ahiret'te de o 

doğrularla birlikte olmak için dua ederler. 
101. Bu hitap, müslümanlann Uhud da yenilmesi nedeniyle cesa¬ 

retleri artan komşu kabileler hakkındadır. Müslümanlar her taraf¬ 
tan tehlike ile sarılmışlardı ve her taraftan saldırı tehditleri ve söy¬ 
lentileri geliyordu. Müslüman tebliğciler İslâm’ı öğretmeleri için ça- 

ğınlıyorlar ve sonra acımasızca öldürülüyorlardı. Medine sınırlan 
dışmda ne can, ne de mal güvenliği kalmıştı. Bu durum müslüman- 
lann, bu kadar büyük tehlikeler karşısında İslâm hareket ve daveti¬ 

ni sürdürebilmeleri için çok büyük çaba harcamasını gerektiriyor¬ 

du. 
102. Bir diğer anlam da şudur: O. sadece tehlike karşısında kendi 

cesaretini yitirmekle kalmaz, diğerlerini de cihaddan döndürmek ve 

vazgeçirmek için korkutur. 
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73 Eğer size Allah'tan bir fazl (zafer) isabet ederse, o zaman da, sanki 

onunla aranızda hiç bir yakınlık yokmuş gibi kuşkusuz şöyle der: "Keş¬ 

ke onlarla birlikte olsaydım, böylece ben de büyük 'kurtuluş ve mutlulu¬ 

ğa' erseydim." 

74 Öyleyse, dünya hayatına karşılık ahireti satın alanlar,103 Allah yo¬ 

lunda savaşsınlar; kim Allah yolunda savaşırken, öldürülür ya da galip 

gelirse ona büyük bir ecir vereceğiz. 

75 Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: "Rabbimiz, bizi halkı zalim 
olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli (koruyucu sahib) gönder, 

bize katından bir yardım-eden yolla" diyen erkekler, kadınlar ve çocuk¬ 

lardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz?104 

76 İman edenler, Allah yolunda savaşırlar,105 küfredenler de tağutun 

yolunda savaşırlar; öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç şüphesiz, 

şeytanın hileli-düzeni pek zayıftır.106 

77 Kendilerine; "Elinizi (savaştan) çekin, namazı kılın, zekâh verin" 

denenleri görmedin mi? Oysa savaş üzerlerine yazıldığında, onlardan 

bir grup, insanlardan Allah'tan korkar gibi- hata daha da şiddetli bir kor¬ 

kuyla- korkuya kapılıyorlar107 ve: "Rabbimiz, ne diye savaşı üzerimize 

yazdın, bizi yakın bir zamana ertelemeli değil miydin?" dediler. De ki: 

"Dünyanın metaı azdır, ahiret ise muttakiler için daha hıyırlıdır ve siz 

'bir hurma çekirdeğindeki ip-ince bir iplik kadar' bile haksızlığa uğratıl¬ 

mayacaksınız." 108 

AÇIKLAMA 

103. Yani, “Onlar açıkça anlasınlar ki yalnızca dünyevî faydalar 

peşinde koşanlar Allah yolunda savaşmaya meyletmezler. Sadece. 

Allah ı razı etmekten başka düşünceleri olmayan, Allah'a ve ahiret 

gününe tam anlamıyla iman eden ve bu nedenle bu dünyanın bütün 

zevk ve çıkarlarını Rablerini razı etmek için feda edebilecek olan 

kimseler, Allah yolunda savaşmaya hazırdırlar. Onlar bu dünyada 

“başanir olmasalar da, amellerinin ahiret'de boşa çıkmayacağın¬ 

dan emindirler. O halde sadece bu dünyada kazanacakları fayda ve 

çıkarlara önem verenler Allah yolunda yürüyemezler." 

104. Bu. Mekke'de veya başka yerlerde müslüman olan, fakat Me¬ 

dine'ye hicret etmeye veya kendilerini işkenceden korumaya güçleri 

yetmeyen zayıf ve yardıma muhtaç çocuk, kadın ve erkeklerin ferya¬ 

dı idi. Bunlar her yönden işkence ve baskıya maruz kalıyorlar ve Al- 
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lah'a kendilerini bu kötü durumdan kurtarması için yalvarıyorlar¬ 
dı. 

105. Allah katında iki tür savaşçı vardır. Birincisi Allah yolunda, 

yeryüzünde O nun dinini ikâme etmek için savaşan müminlerdir ve 

her mümin bu görevle yükümlüdür. İkinci grup ise tağutî bir nizam 

kurmak için savaşan kâfirlerdir ve hiçbir mümin bu kötü işte onlarla 
beraber olamaz. 

106. Müminler şeytanın büyük hile ve düzenleri karşısında korku¬ 

ya kapılıp dehşete düşmemeleri için uyarılıyorlar. Çünkü her halü¬ 
karda şeytanın hilesi boşa çıkmıştır. 

107. Bu ayet üç anlama gelir ve üçü de aynı derecede doğrudur: Bi¬ 

rincisi,şimdi korkaklık gösterip geri çekilen kimseler, savaş emri ve¬ 

rilmeden önce savaşmak için sabırsızlanıyorlardı. Kendilerine uy¬ 

gulanan baskılardan şikayet ederek: “Bize izin ver de savaşalım. 

Çünkü bunca yanlışlığa tahammülümüz kalmadı” diyorlardı. Ken¬ 

dilerine sabırlı olmaları, namaz ve zekâtla nefislerini temizlemeleri 

tavsiye edildiğinde ise bu tavsiyeleri tutmuyorlardı. Fakat onlara sa¬ 

vaş emri verildiğinde, aynı kişiler, düşman ordusu ve çeşitli tehlike¬ 

lerle karşılaşınca korkmaya başladılar. 

İkinci anlam ise şudur: Bu kimseler namaz ve zekât gibi kolay ve 

bir tehlike teşkil etmeyen ibadetlerle emrolunduklan sürece “din¬ 

dardırlar. Fakat onlara Allah yolunda savaşmaları emrolununca 

hayatlarını kaybetmekten korkup dehşete kapıldılar ve dindarlıkla¬ 
rını unuttular. 

Üçüncü anlam ise şudur: Islâm öncesi dönemde ganimet topla¬ 

mak veya heva ve heveslerini tatmin etmek için gece gündüz savaş 

yapıyorlardı. Fakat Allah yolunda savaşmaları emredilince, kendi 

nefislerini yüceltmek için savaştıklarında birer cesaret örneği olan 

bu kişiler birer korkak haline geliyor ve kaplan gibi atılgan olanlar, 

kedi gibi korkak oluyorlardı. 

Yukarıda bahsettiğimiz bu üç anlam üç farklı gruba tekabül eder 

ve Arapça metin o kadar geniş kapsamlıdır ki bu üç gruba da 
uyar. 

108. Yani, “Allah yolunda yaptığınız hizmetlerin karşılığını merak 

etmenize gerek yoktur. Siz Allah yolunda çaba sarfederseniz, O sizin 

emeklerinizi boşa çıkarmaz.” 
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78 Her nerede olursanız, ölüm sizi bulur; yüksekçe yerlerde tahkim 

edilmiş şatolarda olsanız bile. Onlara bir iyilik dokunsa: "Bu Allah'tan¬ 

dır" derler; onlara bir kötülük dokunsa: "Bu şendendir" 109 derler. De ki: 

'Tümü Allah'tandır." Fakat, ne oluyor ki bu topluluğa, hiç bir sözü anla¬ 

mağa çalışmıyorlar? 
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79 Sana iyilikten her ne gelirse Allah'tandır, kötülükten de sana ne 

gelirse o da kendindendir. Biz seni insanlara bir peygamber olarak gön¬ 

derdik; şahid olarak Allah yeter. 

80 Kim peygambere itaat ederse, gerçekte Allah’a itaat etmiştir. Kim 

de yüz çevirirse. Biz seni onların üzerine koruyucu göndermedik.110 

81 "Tamam-kabul" derler. Ama yanından çıktıkları zaman, onlardan 

bir grup, karanlıklarda senin söylediğinin tersini kurarlar. Allah, karan¬ 

lıklarda kurduklarını yazıyor. Sen de onlardan yüz çevir ve Allah'a te¬ 
vekkül et. Vekil olarak Allah yeter. 

82 Onlar halâ Kur’an’ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah'tan baş¬ 

kasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar (çelişki¬ 

ler, ihtilâflar) bulacaklardı.111 

AÇIKLAMA 

109. Onlar. Hz. Peygamber'e (s.a) karşı takındıkları tavır hakkında 

uyarılıyorlar. Ne zaman başan ve zafer elde etseler, bunu hemen Al¬ 

lah'a bağlıyor ve Allah'ın onlara Hz. Peygamber i (s.a) aracılığı ile lüt¬ 

fettiğini unutuyorlardı. Fakat ne zaman kendi hata ve zayıflıkları ne¬ 

deniyle bir yenilgi ve başarısızlıkla karşılaşsalar Hz. Peygamber i 

(s.a) suçluyor ve sorumluluğu kendi üstlerinden atıyorlardı. 

110. “Yaptıkları işlerden onlar kendileri sorumludurlar, sen onlar¬ 

dan mesul değilsin. Sana verilen tek görev Allah ın emir ve direktifle¬ 

rini onlara iletmektir. Sen de bunu gereği üzere yapıyorsun. Onları 

hak yolu kabul etmeye zorlamak senin görevin değildir. Senin aracı¬ 

lığınla onlara ulaştırılan Hakk'a tâbi olmazlarsa, sen onların isya¬ 

nından sorumlu tutulmayacaksın.” 

111. Bu ayetlerde uyarılan zayıf inançlıların ve münafıkların hata¬ 

lı tutumlannın asıl nedeni, onların Kur’an'ın Allah'tan gelmediği ko¬ 

nusunda şüpheler taşımalarıydı. Onlar Kur an ın Allah tarafından 

Hz. Peygamber'e (s.a) vahyedildiği ve onun içindeki emirlerin Al¬ 

lah'tan geldiği konusunda şüphe duyuyorlardı. Bu nedenle onlara 

Kur’an'ı yakından tetkik etmeleri, şüphelerinin gerçek olup olmadı¬ 

ğını araştırmaları tavsiye ediliyor. Kur an ın kendisi onun Allah tar¬ 

tından gönderildiğine şahittir. Çünkü ne kadar akıllı olursa olsun 

hiç kimse 23 yıl sonunda içinde hiçbir çelişki ve tutarsızlık bulun¬ 

mayan, birçok konuya ve birçok duruma hitap edebilen bir kitap 

meydana getiremez. 
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83 Kendilerine güven veya korku haberi geldiğinde, onu yaygınlaştı- 
nverirler. Oysa bunu peygambere ve kendilerinden olan emir sahipleri¬ 
ne götürmüş olsalardı, onlardan sonuç-çıkarabilenler, onu bilirlerdi.112 

Allah’ın üzerinizdeki fazlı ve rahmeti olmasaydı, azınız hariç herhalde 

şeytana uymuştunuz. 
84 Artık sen Allah yolunda savaş, kendinden başkasıyla yükümlü tu¬ 

tulmayacaksın. Mü’minleri de hazırlayıp-teşvik et. Umulur ki Allah, 
küfredenlerin ağır-baskılanm geri püskürtür. Allah, 'kahredici baskı¬ 

sıyla7 daha zorlu, acı sonuçlandırmasıyla da daha zorludur. 
85 Kim, güzel bir aracılıkla aracılıkta (şefaatte) bulunursa, ondan 

kendisine de bir hisse vardır: kim de kötü bir aracılıkla aracılıkta bulu¬ 

nursa, ondan da kendisine, bir pay vardır.113 Allah her şeyin üzerinde ko¬ 

ruyucudur. 
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86 Bir selamla selamlandığınızda, siz ondan daha güzeliyle selam ve¬ 

rin ya da aymyla karşılık verin.114 Şüphesiz, Allah her şeyin hesabım tam 

olarak yapandır. 

AÇIKLAMA 

112. Bu kritik dönemde her yönden çeşitli söylentiler geliyordu. 

Bazen Medine ve çevresinde alarma geçilmesine neden olan asılsız 
ve abartılmış haberler de geliyordu. Bazen de mü slümanlann gevşe¬ 
yip tetikde durmaktan vazgeçmeleri için düşman kampının çok sa¬ 
kin olduğu haberi yayılıyordu. Bu tür söylentileri sadece heyecan ve 
macerayı seven kişiler ciddiye alıyordu. Böyle kimseler Islâm ve Kü¬ 
für arasındaki çatışmayı Önemli bir mesele olarak kabul etmiyorlar 
ve bu tür asılsız söylentilerle uğraşmanın ciddi sonuçlar doğurabile¬ 
ceğini düşünmüyorlardı. Ne zaman bir söylenti duysalar sebep ola¬ 
cakları büyük zararları düşünmeksizin bunu hemen yayıyorlardı. 

Bu ayette bu tür kimselere yaptıkları işin ciddiyeti anlaülıyor ve 
böyle yapmamaları konusunda uyanlar yapılıyor. Onlara duyduk- 

lan herhangi bir haberi hemen yetkili kişilere iletmeleri söyleni¬ 
yor. 

113. İnsanlar farklı davranışlarda bulunurlar ve farklı sonuçlara 

neden olurlar. Bazılan insanlan, Allah yolunda çalışmaya. O nun 

Kelimesi ni yüceltmeye davet ederler ve bunun mükâfatını alırlar. 
Bazılan ise Allah ın Kelimesi ni yüceltmekten alıkoymaya çakşırlar. 
Bu nedenle de cezaya müstehak (lâyık) olurlar. 

114. Müslümanlar özellikle kâfirlere karşı nazik ve medenî dav- 

ranmalan konusunda uyanlıyorlar. Çünkü o dönemde iki topluluk 
arasındaki ilişki, düşmanlık tohumlan üzerine kurulmuştu. Ger¬ 
ginliğin bu denli fazla olduğu bir dönemde müslümanlar, gayri İn¬ 

sanî ve vahşice davranışlarda bulunmamaları konusunda uyanlı- 
yorlar. Yani davetçiler kendilerine saygı ile selam veren kimselere 
karşı aynı şekilde saygılı ve nazikçe karşılık vermelidirler. Hatta on¬ 

lar karşılarındaki kimselerden çok daha saygılı ve insanca davran¬ 
malıdırlar. 

Sert davranış ve sözlerin hiç kimseye faydası olmaz. Fakat bu tür 
davranış ve sözler özellikle, kendilerini insanlan Hak yola çağırmaya 
adayan ve insanlan doğru yola ulaştırmaya uğraşan Islâm tebliğcile- 

rinin görevine uygun düşmez. Bu tür davranışlar insanın nefsine 
hoş görünür ve onu tatmin edebilir, fakat aynı zamanda müslüma- 

mn yüklendiği göreve büyük zararlar verir. 
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87 Allah; O'ndan başka ilah yoktur. Kendisinde hiç bir şüphe olma¬ 
yan kıyamet gününde sizleri muhakkak toplayacaktır. Allah'tan daha 
doğru sözlü kimdir?115 

88 Şu halde münafıklar konusunda ikiye bölünmeniz ne diye?116 Oy¬ 
sa Allah, onlan kazandıkları dolayısıyla tepe taklak etmiştir.11^ Allah'ın 
saptırdığını hidayete eriştirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa, 
artık sen ona kesin olarak bir yol bulamazsın. 

89 Onlar, kendilerinin küfre sapmaları gibi, sizin de küfre sapmanızı 
istediler. Böylelikle bir olacaktınız. Öyleyse Allah yolunda hicret edin¬ 
ceye kadar onlardan veliler (dostlar) edinmeyin. Şayet yine yüz çevirir¬ 
lerse, artık onlan tutun ve her nerede ele geçirirseniz öldürün.118 Onlar¬ 
dan ne bir veli (dost) edinin, ne de bir yardımcı. 

90 Ancak sizinle aralannda andlaşma bulunan bir kavime sığınan¬ 
lar119 ya da hem sizinle, hem kendi kavimleriyle savaşmak (istemeyip 
bun)dan göğüslerini sıkıntı basıp size gelenler (dokunulmazdır.) Allah 
dileseydi, onlan da üstünüze saldırtır, böylece sizinle çarpışırlardı. Eğer 
sizden uzak durur (geri çekilir), sizinle savaşmaz ve banş (şartlann)ı size 
bırakırlarsa, artık Allah, sizin için onlann aleyhinde bir yol kılmamış- 
tır. 

91 Diğerlerinin de sizden ve kendi kavimlerinden güvende olmayı is¬ 
tiyor bulacaksınız. (Ama) Fitneye her geri çağrılışlannda içine başaşağı 
(balıklama) dalarlar. Şayet sizden uzak durmaz, banş (şartlann)ı size bı¬ 
rakmaz ve ellerini çekmezlerse, artık onlan her nerede bulursanız tutun 
ve onlan öldürün. İşte size, onlann aleyhinde apaçık olan 'destekleyici 
bir delil' kıldık. 

AÇIKLAMA 

115. Yani, “Kâfirlerin, inkarcıların, müşriklerin ve benzerlerinin 
kötü davranışları Allah'ın ilâhhğına hiçbir zarar veremez. Çünkü on¬ 
lar, Allah ın bir, her şeye kadir ve güçlü olduğu, o gün bütün insanla- 
n bir araya toplayıp onlan amellerine göre hesaba çekeceği ve O nun 
hesaba çekmesinden hiç kimsenin kurtulamayacağı gerçeğini de¬ 
ğiştiremezler. Bu nedenle Allah'ın kendisini, isyan edenlere karşı 
koruyacak kimselere ihtiyacı yoktur." 

Bu, ayeti bir önceki ayete bağlayan noktadır. Fakat bu ayet, aynı 
zamanda, 60. ayetle birlikte başlayıp pasaja bir ek niteliğindedir. Bu 
durumda ayetin anlamı şöyle olun “Bırakın bu dünyada herkes iste¬ 
diği yolu seçsin ve istediği şekilde çalışsın. Fakat böyle bir kimse o 
gün tek Hakim olan Allah ın huzuruna çıkarılacağını unutmamalı¬ 
dır. İşte o zaman herkes yaptıklarının ve işlediklerinin sonucunu gö¬ 
recektir." 

116. Bu pasaj, Mekke'de ve Arabistan'ın diğer bölgelerinde İslâm’ı 
kabul eden fakat Medine'ye hicret etmeyen münafıklarla ilgilidir. 
Onlar önceden olduğu gibi, kendi kabileleriyle birlikte yaşıyorlar ve 
onlann Islâm ve müslümanlar aleyhinde yaptıklan bütün düşman¬ 
ca hareketlerde rol alıyorlardı. Bu, böyle kimselere karşı nasıl davra¬ 
nılacağını kestiremeyen müslümanlar için büyük bir sorun olmuş- 
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tu. Müslümanlardan bazıları onların her şeyin ötesinde müslüman 
oldukları görüşündeydiler. Çünkü onlar şehadet kelimesini söylü¬ 
yorlar, namaz kılıyor, oruç tutuyor ve Kur an okuyorlardı. Böyle ol¬ 
duğu halde onlara nasıl kâfir gibi davranılabilirdi? Allah müslüman- 
lar arasındaki bu anlaşmazlığı çözüme bağlıyor ve onlara nasıl dav¬ 
ranacaklarını bildiriyor. 

Bu pasajı anlayabilmek için Medine'ye hicret etmeyen müslü- 
manlann neden münafık olarak ilân edildikleri iyice anlaşılmalıdır. 
Aksi takdirde hem bu pasaj ve hem de Kur an’daki benzer pasajlar iyi 
anlaşılamaz. Hz. Peygamber (s. a) Medine'ye hicret ettikten sonra, 
orada İslâm'ın tüm kurallarının uygulanabilecek bir ortam meyda¬ 
na getirildiğinde, herhangi bir beldede ezilen ve Islâm! emirleri tam 
anlamıyla yerine getiremeyen tüm müslümanlann Medine'ye, “İsl¬ 
âm Yurdu"na hicret etmeleri konusunda genel bir çağrı yapıldı. Bu¬ 
nun sonucunda hicret etme imkânına sahip olan, fakat yurtlarını, 
akrabalarını çıkarlarını İslâm'dan çok sevdikleri için hicret etme¬ 
yenler münafık olarak ilân edildiler. Sadece gerçekten hicret etmeye 
güç yetiremeyen ve bu konuda sıkı tedbirlerle engellenen kimseler 
bu surenin 97. ayetinde mustazaf olarak tanımlandı. 

“Dar'ül-harb”te yaşayan müslümanlar ancak “Dar'ül-IslânTda 
yaşayan kimselerden genel bir çağrı aldıkları veya en azından 
“Dar'ül-lslânTın kapılan onlara açık olduğu halde, hicret etme gü¬ 
cüne sahip olmalanna rağmen, hicret etmeye çabalamadıklan za¬ 
man münafık olarak ilân edilebilirler. Diğer taraftan eğer hicret için 
genel bir çağn yapılmamışsa veya “Dar'ül-Islâm”ın kapılan onlara 
açık değilse, o zaman hicret etmemiş ol malan onlann münafık o İma¬ 
sı m gerektirmez. Bir kimse gerçekten hicret etmeye güç yetirememiş 
ise, o müstazaf kabul edilir. 

117. Münafıklar, iki yüzlü bir politika izledikleri ve sadece bu dün¬ 
ya hayatını gözönünde bulundurduklan için, Allah onlan eski kü¬ 
fürlerine geri döndürmüştür. Onlar bu dünya hayatını ahiret’e ter¬ 
cih ettikleri için bazı çıkar hesaplan yaparak İslâm dairesine girmiş¬ 
lerdi. İmanlarıyla çatışan çıkarlannı feda etmeye hazır değillerdi ve 
kişinin bu dünyayı rahatlıkla, ahiret hayatı için fedâ edebilmesini 
sağlayan kesin bir ahiret inancına sahip değillerdi. O halde müna¬ 
fıklığın ayırdedildiği nokta o kadar açık ve kesindir ki, bu konuda fi¬ 
kir aynlığına mahal yoktur. 

118. Burada müslümanlara. kâfirlerle işbirliği içinde olan ve onla¬ 
nn İslâm devleti karşısındaki girişimlerine ortak olan münafıklara 
karşı dikkatli olmalan tavsiye ediliyor. 

119. İstisna sadece emrin birinci kısmı için geçerlidir. Müslüman¬ 
lar, İslâm devletinin anlaşma yaptığı kâfir topluluklara sığman mü¬ 
nafıklan yakalayıp öldürmemelidirler. Fakat onlan arkadaş ve dost 
da edinmemelidirler. Böyle bir münafığın kanı helaldin fakat İslâm 
devletinin anlaşma yaptığı bir gayri müslim devlete sığınırsa takip 
edilip öldürülmemelidir. Bu, münafığın kanının haram olduğuna 
değil, anlaşmayı bozmanın yasak olduğuna delalet eder. 
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92 Bir mü'mine, -hata sonucu olması dışında bir başka mü'mini öldür¬ 
mesi yakışmaz.120 Kim bir mü’mini 'hata sonucu' öldürürse, mü’min bir 

köleyi özgürlüğüne kavuşturması121 ve ailesine teslim edilecek bir diye¬ 
ti122 vermesi gerekir. Onların (bunu) sadaka olarak bağışlamaları başka. 
Eğer o, mü’min olduğu halde size düşman olan bir topluluktan ise, bu 

durumda da mü’min bir köleyi özgürlüğe kavuşturması gerekir. Şayet 
kendileriyle aranızda andlaşma olan bir topluluktan ise, bu durumda da 
ailesine123 bir diyet ödemek ve bir mü’min köleyi özgürlüğe kavuştur¬ 

mak gerekir. (Diyet ve köle özgürlüğü için gereken imkânı) Bulamayan 
ise, kesintisiz olarak iki ay oruç tutmalıdır.124 Bu, Allah'tan bir tevbe- 
dir.125 Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. 

AÇIKLAMA 

120. Bu, yukarıda sözü edilen ve kanı helâl olan münafıklan değil, 
“İslâm yurdunda" “savaş bölgesinde" veya “küfür diyan"nda yaşa¬ 
yan ve kâfirlerin İslâm aleyhinde yaptıklan düşmanca davranışlara 
ortak olduklan konusunda hiçbir delili olmayan samimi müslü- 
manlan kasteder. O dönemde böyle bir uyan gerekliydi. Çünkü 
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müslüman olduklan halde Islâm düşmanlanmn arasında yaşamak 
zorunda kalan kimseler de vardı. Bazı durumlarda Müslümanların 
düşman bir kabileye saldırdıklarında yanlışlıkla müslüman bir kim¬ 
seyi öldüren kişinin günahının kefareti için ne yapması gerektiğini 
bildiriyor. 

121. Öldürülen kişi bir mümin olduğu için, bu kaza sonucu ortaya 

çıkan cinayete kefaret olarak mümin bir köle azat edilmelidir. 
122. Hz. Peygamber {s.a) öldürülen kimsenin ailesine verilecek 

olan kan diyetini yüz deve, iki yüz inek veya ikibin keçi olarak belirle¬ 

miştir. Bu diyeti başka şeylerle ödemek isteyen kişi, bu hayvanların 
piyasa fiyatım gözönünde bulundurarak hesaplama yapmalıdır. Ör¬ 
neğin, Hz. Peygamber (s.a) döneminde para olarak ödenen diyet se¬ 

kiz yüz altın dinar veya sekiz bin gümüş dirhem idi. Halifeliği döne¬ 
minde Hz. Ömer (r.a) şöyle ilân etmiştir: “Şimdi devenin fîyaü artü, o 
halde diyet olarak bin dinar veya on iki bin dirhem verilmelidir." Fa¬ 
kat buradaki cinayetin kasten olmadığına, sadece kaza sonucu iş¬ 
lendiğine dikkat edilmelidir. 

123. Kısaca 92. ayette verilen emirler şöyle özetlenebilir: 

Eğer öldürülen kimse “Islâm diyarTnda (Dar'ül-lslâm) yaşıyorsa, 
öldüren kimse kefaret olarak kan diyeti vermeli ve Allah'ın bağışla¬ 
ması için de bir köle azat etmelidir. 

Eğer öldürülen kişi müminlerle anlaşma halinde bulunan bir 
kâfir topluluk içinde yaşıyorsa, katil, bir köle azat etmeli ve anlaş¬ 
maya göre gayri müslim birinin öldürülmesi sonucu verilmesi gere¬ 

ken diyetin aynısını vermelidir. 
124. Bu oruçlar hiç ara verilmeksizin arka arkaya tutulmalıdır. 

Şer i mazereti hariç eğer en ufak bir ara verilirse, belirlenen iki ay 
oruç tekrar baştan tutulmalıdır. 

125. Yani, “Bir köleyi azat etmek, diyeti ödemek veya aralıksız iki 

ay oruç tutmak, birer ceza değil fakat suçun bağışlanması için birer 
kefarettir, ikisi arasındaki fark şudur: Ceza durumunda pişmanlık, 
kendi kendini kınama, vicdan azabı ve nefsin ıslah olması sözkonu- 
su değildir. Bunun aksine nefret, zıtlaşma ve antipati duygulan ha¬ 
kimdir. Bu nedenle Allah kefaret ve tövbeyi emrediyor. Bu şekilde 
günahkâr olan kişi iyi ameller, fedakârlıklar, görevi ifa gibi davranış¬ 
larla kalbini temizleyip pişmanlık ve vicdan azabı içinde Allah'a yö¬ 
nelebilir. Bu şekilde günah işleyen kişi sadece o günahından kurtul¬ 
makla kalmayıp gelecekteki günahlardan da sakınacaktır. 

Kefaret; sözlükte örtü anlamına gelir. Bir günaha kefaret olması 

için işlenen iyi amel, aynen badananın duvardaki kiri örtmesi gibi 
günahı örtüp kaplar. 



Cüz : 5 TEFHÎMU'L KURAN 391 

93 Kim bir mü'mini de kasıtlı olarak (taammüden) öldürürse onun da 

cezası, içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazaplanmış, 

onu lanetlemiş ve ona büyük bir azab hazırlamıştır. 

94 Ey iman edenler, Allah yolunda adım attığınız (savaşa çıktığınız) 

zaman gerekli araştırmayı yapın ve size (İslam geleneğine göre) selam 

verene, dünya hayatının geçiciliğine istekli çıkarak: "Sen mü’min değil¬ 

sin"126 demeyin. Asıl çok ganimet, Allah katindadır, bundan önce siz de 

böyle idiniz; Allah size lütufta bulundu.127 Öyleyse iyice açıklık kazan¬ 

dırın. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. 

AÇIKLAMA 

126. İslâm’ın ilk zamanlarında “Es-selamu aleyküm” müslüman- 

lann tanınmasını sağlayan bir semboldü. Bir müslüman diğer bir 
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müslümanla karşılaştığında bu sözlerle selam veriyor ve “Ben senin 

topluluğundanım; senin arkadaşın ve dostunum. Senin için ancak 

banş ve güvenlik sunabilirim. Bu nedenle bana karşı düşmanlık 

göstermemelisin, benden de düşmanlık ve zarar beklememelisin" 

demek istiyordu. Bu, sanki orduda karanlıkta iken düşmanla dostu 

ayırmak için kullanılan bir parola vazifesi görüyordu. 

Selam vermenin tanınmaya yarayan bir sembol olarak kullanıl¬ 

masının önemi bilhassa o dönemde çok büyüktü. Çünkü müslüman 

bir Arap la müslüman olmayan bir Arab'ı birbirinden ayırmaya yara¬ 

yan açık bir işaret yoktu. Aynı şekilde giyiniyor, aynı dille konuşu¬ 

yorlardı. Müslümanlar bir kabileye saldırıp orada yaşayan bir müs¬ 

lümanla karşı karşıya geldiklerinde asıl zorluk başgösteriyordu. 

Düşman konumunda olan kişi “Es-selamu aleyküm" veya “La ilahe 

illahlah” derse, saldın konumunda olan müslüman bundan şüphe 

ediyor ve onu öldürmekten kurtulmak için yalan söyleyen bir kâfir 

olduğu kanısına varabiliyordu. Bu nedenle çoğunlukla böyle kimse¬ 

leri öldürüp mallarını ganimet olarak alıyorlardı. Hz. Peygamber 

(s.a) böyle bir durumda müslümanlarm öldürmemeleri gerektiğini 

emrettiği halde böyle olaylar tekrarlanıyordu. Bunun üzerine Allah 

bu sorunu çözümleyen bir ayet indirdi: “Kendisini müslüman olarak 

ilân eden kişinin yalan söyleyip söylemediğini merak ederek araştır¬ 

mak size düşmez. Gerçeği söylüyor olabilir, aynı şekilde yalan söylü¬ 

yor da olabilir ve derin bir araştırma yapmaksızın hangisinin doğru 

olduğuna karar verilemez. Bu nedenle müslüman olduğunu söyle¬ 

yen yalancı bir kâfiri serbest bırakmak muhtemel olduğu gibi, sami¬ 

mi bir mümini öldürme ihtimali de mevcuttur. Her ne olursa olsun 

yanlışlıkla bir kâfiri serbest bırakmak, sizin için, yanlışlıkla bir mü¬ 

mini öldürmekten daha hayırlıdır.” 

127. Yani, “Bir zamanlar siz de kâfir kabileler arasında tek tek fert¬ 

ler olarak yaşamaktaydınız. O zaman baskı ve işkence korkusuyla 

İslâm olduğunuzu gizliyordunuz ve dilinizle ikrar etmekten başka 

müslüman olduğunuza deliliniz yoktu. Siz şimdi Allah'ın rahmeti 

nedeniyle müslüman bir topluluk içinde yaşıyorsunuz ve kâfirlere 

karşı İslâm bayrağım yüceltme şansına sahipsiniz. Bu lütuf ve rah¬ 

mete karşılık Allah'a duyduğunuz şükrün ifadesi, sizin daha önce 

bulunduğunuz durumda olan müminlere nazik ve müsamahakâr 
davran manızdır." 
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95 Mü'minlerden, özür olmaksızın oturanlar ile, Allah, yolunda mal¬ 

larıyla ve canlarıyla cihad edenler eşit değildir. Allah, mallarıyla ve can¬ 

larıyla cihad edenleri oturanlara göre derece olarak üstün kılmıştır. Tü¬ 

müne güzelliği (cenneti) va'detmiştir; ancak Allah, cihad edenleri otu¬ 

ranlara göre büyük bir ecirle üstün kılmıştır.128 

96 (Onlara) Kendinden dereceler, bağışlanma ve rahmet (vermiştir.) 

Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. 

AÇIKLAMA 

128. Bu ibarede, Islâm ordularının lideri, bütün müslümanlan sa¬ 

vaşa çağırmadığı ve sadece gönüllüler için cihad çağrısı yapıldığı za¬ 

man, bu çağrıya icabet esas alınarak gerçek müslümanlann nasıl 

ayıredildiği ifade ediliyor. Mallan ve canlanyla katılanlar, iyi amel¬ 

lerle meşgul olsalar da geride kalanlardan daha yüksek bir dereceye 

sahiptirler. Bunun ötesinde onlara “büyük bir ecir" vardır. Cihada 

gitmeleri emredildiği halde bahaneler öne sürerek geride kalan kim¬ 

seler ise -bu iki durumda cihada gitmeyip başka işlerle uğraşanlar- 

münafiklardır ve geride kalmalan için geçerli bir sebebi olanlar ha¬ 

riç” "büyük ecir" den onlara bir pay yoktur. 
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97 Melekler kendi kendilerine zulmedenlerin129 hayatına son vere¬ 
cekleri zaman, derler ki: "Neyde idiniz?" Onlar: "Biz, yeryüzünde zayıf 
bırakılmışlar (müstaz'aflar) idik." derler. (Melekler de:) "Onda hicret et¬ 
meniz için Allah'ın arzı geniş değil miydi?"130 derler. İşte onların barın¬ 

ma yerleri cehennemdir. Ne kötü yataktır o. 
98 Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan müstaz'aflar olup 

hiç bir çareye güç yetiremeyenler ve bir yol (çıkış) da bulamıyanlar baş¬ 

ka. 
99 Umulur ki Allah bunları affeder. Allah affedicidir, bağışlayıcı¬ 

dır. 

100 Allah yolunda hicret eden, yer yüzünde barınacak çok yer de bu¬ 

lur, genişlik (ve bolluk) da. Allah'a ve Resulüne hicret etmek üzere evin- 
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den çıkan, sonra kendisine ölüm gelen kişinin ecri şüphesiz Allah'a düş¬ 

müştür. Allah, bağışlayıcıdır, esirgeyicidir.131 

AÇIKLAMA 

129. "Kendi nefislerine zulmedenler" İslâm'ı kabul eden, fakat ge¬ 
çerli bir nedenleri olmadığı halde henüz Islâm'a girmemiş kabileler 

arasında yaşayan kimselerdir. Onlar, “İslâm diyan” varolduğu halde 
vc oraya hicret edip tam bir müslüman olarak yaşamaları mümkün 
olduğu halde, yan İslâmî bir durumda yaşayarak kendi kendilerine 

zulmediyorlardı. Onlann "biz yeryüzünde zayıflardan idik" diye öne 
sürdükleri özrün kabul edilmemesinin nedeni işte budur. (Bkz. an: 
116). 

130. Yani “Niçin Allah'a isyankâr kimseler tarafından baskı altın¬ 
da tutulan ve Allah'ın kanunlanna uygun olarak yaşamanın müm¬ 
kün olmadığı bir yerde yaşamaya devam ettiniz? Neden hiçbir engel 

olmadığı halde Allah'ın kanunlanna uyabileceğiniz bir yere hicret et¬ 
mediniz?" 

131. "Allah yolunda hicret etmek" iki durum dışında bir zorunlu¬ 
luktur: Kişi orada İslâm'ı yaymak, peygamberin ve takipçilerin gö¬ 
revlerinin ilk dönemlerinde yaptıklan gibi küfür üzerine kurulu ha¬ 
yat sistemini İslâmî bir sisteme çevirmek için kalabilir. Veya kişi ora¬ 

dan çıkıp gitmeye bir yol bulamaz da nefret ve hoşnutsuzluk içinde 
orada kalır. Bu iki durum hariç “küfür diyan”nda yaşamak sürekli 
günah içinde yaşamak demektir. "Hicret edecek bir Islâm Diyan bula¬ 
madık" diye öne sürülen özür de kabul edilmeyecek ve şöyle denile¬ 
cektir. “Eğer ‘İslâm Diyan’ diye bir bölge bulunmadı ise, küfrün ka¬ 
nunlanna boyun eğmekten kurtulmak için ağaç yapraklan ve keçi 
sütü ile beslenebileceğiniz bir dağ veya orman da yok muydu?” 

Bu bağlamda, “Mekke'nin fethinden sonra hicret yoktur" hadisi 
hakkmdaki yanlış anlama da ortadan kaldmlmalıdır. Bu, hicretle il¬ 
gili sürekli bir emir değil, Mekke'nin fethinden sonra Arabistan'da 

değişen duruma uygun düşen geçici bir emirdi. Arabistan'ın büyük 
bölümü “küfür diyan" olduğu sürece müslümanlar, o dönemde tek 

“İslâm diyan” olan Medine'ye hicret etmeye çağnlmışlardı. Fakat 
Arabistan'm hemen her tarafı Islâm kontrolüne girince, Hz. Peygam¬ 
ber (s.a) hicretin zorunlu olduğu birinci emri ortadan kaldırmıştır: 

“Mekke’nin fethinden sonra artık (zorunlu olarak Medine'ye) hicret 
etmek yoktur.” Bu hadis hiçbir zaman Kıyamete dek gelecek olan 
tüm müslümanlara her zaman için hicreti yasaklayan bir emir değil¬ 
dir. 
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101 Yeryüzünde sefere çıktığınızda (yolculuğa ya da savaşa çıktığı¬ 

nızda), namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur.132 (Özellikle de) 

İnkâr edenlerin size bir kötülük yapmalarından korkarsanız.133 Şüphe¬ 

siz kâfirler, sizin apaçık düşmanlannızdır. 

AÇIKLAMA 

132. Banş zamanında yolculuk sırasında namazı kısaltmak, dört 
rekatı iki rekata indirmektir. Fakat savaş sırasında ne kadar kısala¬ 
cağım bildiren bir sınırlama yoktur. Namaz her halükârda ve imkân¬ 
ların el verdiği ölçüde her yerde kılınmalıdır. Namazı eğer cemaatle 
kılmak mümkünse, cemaatle kılınmalıdır, mümkün değilse tek ba¬ 
şına kılınmalıdır. Yüzü kıble tarafına çevirmek mümkün değilse, 
herhangi bir tarafa yönelerek namaz kılınabilir. Namazda bir yerde 
sabit olarak kalmak mümkün değilse binek üzerinde veya yürüye¬ 
rek kılınabilir. Eğer rükû ve secde yapılamıyorsa ima ile namaz kılı- 
nabilir. Eğer namaz sırasında oradan ayrılmak gerekiyorsa, hareket 
halinde iken de namaza devam edilebilir. Elbiseleri kan ile pislenmiş 
de olsa, o kişinin bu şekilde namaz kılmasında bir beis yoktur. Eğer 
bütün bu kolaylıklara rağmen yine de namaz kılmamıyorsa o zaman 
“Ahzab" (Hendek) savaşı sırasında olduğu gibi istemeyerek tehir edi¬ 
lir. 

Sefer sırasmda sadece farzların mı kılınması gerektiği, yoksa bu¬ 
nunla birlikte Hz. Peygamber in (s.a) fazladan kıldığı sünnetlerin de 
kılınıp kılınmayacağı konusunda görüş ayrılığı vardır. Hz. Peygam¬ 
ber (s.a) seferde iken hiç terketmeksizin sabah namazının iki sünne¬ 
tini ve yatsı namazından sonra kılınan üç rekat vitr namazını kıl¬ 
mıştır. Bunlardan başka sünnet kılıp kılmadığı konusunda delil 
yoktur. Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a) yolculuk sırasında va¬ 
kit bulduğunda, bazan binek üzerinde iken nafile (navafıl) namazlar 
kılardı. Bu nedenle Abdullah Ibn Ömer, yolculuk sırasmda sabahın 
sünnetinden başka sünnetlerin kılınmayacağım söylemiştir. Fakat 
ulemanın çoğu, seferde sünnetleri kılıp kılmama konusunda kişiyi 
serbest bırakmışlardır. Hanefiler yolculuk yapıldığı sırada sünnetle- 
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rin terkedilmesi, fakat insanın gerekli zemini bulabileceği bir konak 
yerine gelindiğinde kılınması gerektiği görüşündedirler. 

Namazın kısaltılacağı seferin (yolculuk) özelliğine gelince, bazı 
alimler (İbn Ömer, Ibn Mes'ud ve Atâ) yolculuğun Allah yolunda, ya¬ 
ni cihad, Hac, Umre, İlim gibi sebepler için olmasını şart koşmuşlar¬ 
dır. İmam Şafiî ve İmam Ahmed yolculuğun meşru bir nedene da¬ 
yanması gerektiği, aksi takdirde kişinin namazı kısaltma hakkından 
yararlanamayacağı görüşündedirler. Yolculuğun niteliği ne olursa 
olsun, kendi niteliği nedeniyle ceza veya mükafata neden olabilir, fa¬ 
kat namazın kısaltılması konusunda hiçbir değişiklik yapmaz. 

“Sizin üzerinizde bir günah yoktur” ayetinin orijini metindeki 
Arapça kelimeler çeşitli şekillerde tefsir edilmiştir. Bazıları bunun 
“Namazı kısaltmak zorunda değil, isteğe bağlıdır" anlamına geldiğini 
söylemişlerdir. Kişi bu izinden yararlanıp namazı kısaltma veya kı¬ 
saltmama serbestisine sahiptir. İmam Şafiî de namazı kısaltmanın 
daha iyi olduğuna inanmasına rağmen bu görüştedir. İmam Şafiî 
“kısaltmadan yararlanmayan kişinin yüce olanı bırakıp, aşağı olanı 
seçen bir kişi" olduğunu söyler. İmam Ahmed “kısaltma”nın vacip ol¬ 
mamasına rağmen, bu izinden yararlanmamanın uygun olmadığı 
görüşündedir, imam Ebu Hanife'ye göre ise “kısaltma” vaciptir. 
İmam Malik de bunu destekler nitelikte bir hadis rivayet etmiştir. 
Hz. Peygamber'den (s.a) rivayet edilen bütün hadisler O nun her yol¬ 
culukta namazı kısalttığını göstermektedir ve O nun seferde iken 
dört rekat kıldığını gösteren hiçbir güvenilir hadis yoktur. İbn Ömer 
der ki: “Çeşitli yolculuklarda Hz. Peygamber (s.a) Hz. Ebu Bekir, Hz. 
Ömer veya Hz. Osman'la (Allah hepsinden razı olsun) birlikte oldum. 
Onların hep namazı kısalttıklarını müşahede ettim. Hiçbir zaman 
dört rekat kılmadılar.” Aynı görüş İbn Abbas tan ve diğer birçok sa¬ 
habeden rivayet edilen sahih hadislerle de desteklenmektedir. 

Bir keresinde Hz. Osman (r.a) Mina'da namaz kıldırırken dört re¬ 
kat kıldı ve sahabeden bir çoğu ona karşı çıktılar. Hz. Osman (r.a) 
onlara: “Ben Mekkeli bir kadınla evlendim ve Hz. Peygamber'den 
(s.a) ‘Kim nereden evlenirse oralı olur diye duydum. Bu nedenle na¬ 
mazı kısaltmadım" diyerek teskin etti. 

Bununla birlikte Hz. Aişe den (r.a) rivayet edilen ve namazı kısalt¬ 
manın da tam olarak kılmanın da aynı şekilde doğru olduğunu gös¬ 
teren bu rivayetlere zıt iki hadis vardır. Fakat bu iki hadis de sıhhat¬ 
çe zayıf ve Hz. Aişe nin (r.a) kendi uygulamalarına aykırıdır. Çünkü o 
da seferde iken her zaman namazı kısaltırdı. 

Bu bağlamda bir kimsenin dönüşümlü olarak değişen şartlara 
göre bazen seferde, bazen “İkametgâhında” olabileceği hatırlanmalı¬ 
dır. Böyle bir durumda kişi ortamına göre namazı ya kısa kısaltır, ya 
da tam olarak kılar. Büyük bir ihtimalle Hz. Aişe (r.a) böyle bir duru¬ 
mu kastederek: “Seferde iken Hz. Peygamber (s.a) namazı bazen kı¬ 
saltır, bazen de tam kılardı” demiş olabilir. 

"Namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur" sözlerine bakıp 



398 TEFHİMU'L KUR’AN 4 / Nisa Suresi 

“emr”in ihtiyari olduğu sonucuna vanlmamalıdır. Aynı sözler Baka¬ 
ra Suresi nin 158. ayetinde hac da Safa ile Merve arasında sa y etme 
konusunda da kullanılmıştır. Oysa say, hacc'ın farzlarından biridir. 
İki yerde de bu kelimelerin kullanılmasının sebebi, bunu yapmanın 
günah olduğu veya namaz kısaltıldığında Safa ile Merve arasında gi¬ 
dip gelindiğinde sevabm az olacağı korkusunun ortadan kaldırılma¬ 
sıdır. 

Yolculuğun uzaklığı sözkonusu olduğunda, metnin sözlük anla¬ 
mına göre hüküm veren Zahiriler, yolculuğun uzaklığı ne olursa ol¬ 
sun “kısaltma“nın her yolculukta yapılabileceği görüşündedirler. 
İmam Malike göre yolculuk en azından 48 mil olmalı veya süresi en 
az bir gün bir gece olmalıdır, lbn Abbas ve İmam Ahmed de aynı gö¬ 
rüştedir. İmam Şafii'nin de aynı görüşü desteklediğini gösterir bir 
sözü vardır. Hz.Enes'e göre “kısaltma” yapabilmek için yolculuğun 
en az 15 mil olması gerekir. İmam Evzaî ve İmam Zühri, Hz. Ömer'in 
görüşüne uyarak “kısaltma” için bir günlük yolculuk yeterlidir, der¬ 
ler. Haşan Basıl ve İmam Yusuf a göre, iki günlük yolculuk yapan ki¬ 
şi namazı kısaltabilir. İmam Ebu Hanife en az 54 millik bir yolculuk¬ 
ta namazın kısaltılabileceğini söyler, lbn Ömer, lbn Mes'ud ve Hz. 
Osman da (Allah hepsinden razı olsun) bu görüştedir. 

Yolculuk sırasında konaklandığmda kısaltmanın yapılıp yapıl¬ 
mayacağı konusunda görüş ayrılığı vardır. îmam Ahmed ’e göre eğer 
dört veya daha fazla gün için konaklanmışsa namaz tam olarak kı¬ 
lınmalıdır. İmam Malik ve İmam Şafiî'ye göre tam namaz için asgari 
konaklama süresi beş gündür. Fakat bu konuda Hz. Peygamber'in 
(s.a) açık bir emri yoktur. Bununla birlikte eğer şartlar kişiyi bir yer¬ 
de kalmaya zorlar ve kişi mümkün olan ilk fırsatta evine dönmeyi 
beklerse, bu belirsiz zaman içinde namazın kısaltılabileceği konu¬ 
sunda görüş birliği vardır. Sahabeden bazılarının bu sebepte yakla¬ 
şık iki yıl boyunca namazlarını kısalttıkları vaki olmuştur. Ahmed 
fbn Hanbel'e göre bir mahpus hapsolunduğu sürece namazlanm kı¬ 
saltabilir. 

133. Zahiriler ve Hariciler ayetin bu bölümünden yola çıkarak na¬ 
mazları kısaltmanın sadece savaş zamanında geçerli olduğu ve ba- 
nşta yapılan yolculuk sırasında namazı kısaltmanın Kur an a aykın 
olduğu sonucuna varmışlardır. Fakat sahih bir hadisten öğrendiği¬ 
mize göre Hz. Ömer (r.a) aynı sebepte bu uygulamaya karşı çıkmış ve 
Hz. Peygamber (s.a) ona şu cevabı vermiştir: “Namazı kısaltma izni 
Allah'tan bir lütuftur. O halde onu kabul et.” Hz. Peygamber in (s.a) 
hem savaşta, hem de banş zamanında yaptığı yolculuklarda nama¬ 
zını kısalttığı da sabittir. 

lbn Abbas tan rivayet edilen diğer bir hadis de meseleyi açıklığa 
kavuşturur: “Hz. Peygamber (s.a) Medine'den Mekke'ye giti ve Al¬ 
lah'tan başka korkulacak bir şey olmadığı halde dört rekatlık nama¬ 
zı iki rekat olarak kıldı.” Bu nedenle mealde "özellikle" kelimesini pa¬ 
rantez içinde not ettik. 
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102 İçlerinde olup onlara namazı kıldırdığında,134 onlardan bir grup, 

seninle birlikte dursun130 ve silahlannı da (yanlarına) alsın; böylece on¬ 
lar secde ettiklerinde, arkalarınızda olsunlar. Namazlarım kılmayan di¬ 
ğer grup da gelip seninle namaz kılsınlar, onlar da 'korunma araçlarını' 

ve silahlannı alsınlar.136 Küfredenler, size apansız bir baskın yapabil- 
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mek için, sizin silahlarınızdan ve emtianız (erzak ve mühimmatınızdan 
ayrılmış olmanızı isterler. Yağmur dolayısıyla bir güçlüğünüz varsa veya 
hastaysanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir sorumluluk yoktur. Ko¬ 
runma tedbirlerinizi alın. Şüphesiz, Allah, kâfirler için aşağılatıcı bir 
azab hazırlamıştır.137 

103 Namazı bitirdiğinizde, Allah’ı ayaktayken de, otururken de ve 
yan yatarken de zikredin. Artık 'güvenliğe kavuşursanız' namazı dos¬ 
doğru kılın. Çünkü namaz, mü’minler üzerinde vakitleri belirlenmiş bir 

farzdır. 
104 (Düşmanınız olan) Topluluğu138 aramakta gevşeklik gösterme¬ 

yin. Siz acı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da, sizin acı çektiğiniz gibi acı 
çekiyorlar. Oysa siz, onlann umud etmediklerini Allah'tan umuyorsu¬ 
nuz.139 Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 

AÇIKLAMA 

134. "Ey Peygamber! Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdı¬ 
ğın zaman" ibaresinden İmam Yusuf ve Yusuf bin Ziyad “korku na¬ 
mazı” ile ilgili emrin sadece Hz. Peygamber (s.a) zamanında geçerli 
olduğu sonucunu çıkarmışlardır. Fakat sadece Hz. Peygamberin 
(s.a) şahsına hitap edildiğinden yola çıkarak, emrin. O nun zamanıy¬ 
la sınırlanması sonucuna varmanın hiçbir nedeni yoktur. Birçok 
durumda hitap Hz. Peygamber e (s.a) yapılmış ve O na uyanlar da o 
emirden sorumlu tutulmuşlardır. Bunun yanısıra sahabeden birço¬ 
ğunun Hz. Peygamber in (s.a) irtihalinden sonra “korku namazı” kıl¬ 
dığı sabittir. Sahabeden hiçbirinden bu uygulamanın aksini savu¬ 
nan bir tek söz bile bize ulaşmamıştır. 

135. “Korku namazı” ile ilgili emir, savaş halinde olmaksızın düş¬ 
mandan ani bir saldın beklendiği durumlar için de geçerlidir. Sava¬ 
şın devam ettiği sırada, Hanefiler'e göre, namaz tehir edilmelidir. 
İmam Malik ve İmam Sevri'ye göre ise eğer rükû ve secde yapmak 
mümkün değilse, ima ile namaz kılınmalıdır. İmam Şafiî'ye göre 
“korku namazı” kılınırken eğer gerekirse az olmak şartıyla çatışma 
ile de meşgul olunabilir. 

Sahih hadislerden, Hz. Peygamber in (s.a) “Ahzab” (Hendek) sava¬ 
şı sırasında arka arkaya dört vakit namazı tehir ettiğini ve daha son¬ 
ra aynı sıra ile eda ettiğini öğreniyoruz. Oysa “korku namazı” ile ilgili 
emir bu olaydan önce indirilmiştir. 

136. “Korku namazı”mn şekli savaş şartlarına göre değişir. Hz. 
Peygamber (s.a) çeşitli durumlara göre çeşitli şekillerde namaz kıl¬ 
dırdığı için, müslüman komutanlar durumuna göre bu şekillerden 
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herhangi birini seçebilirler. 

Birinci yol. bir grubun komutan ile namaz kılıp, ikinci grubun sa¬ 
vaşa devam etmesidir. Birinci rekat tamamlandıktan sonra bu grup 
çatışma alanına gitmek ve diğer grup gelip imamla birlikte bir rekat 

kılmalıdırlar. Bu şekilde komutan iki rekat, iki grup ise birer rekat 
namaz kılmış olurlar. (Ibn Abbas, Câbir b. Abdullah ve Mücahid). 

İkinci yol. bir grup imam ile bir rekat kılar ve sonra ikinci grup ge¬ 
lip, onlar da imam ile bir rekat kılarlar, daha sonra birinci grup tek¬ 
rar gelir ve tek başlarına birer rekat kılarak, ikiye tamamlarlar, ikin¬ 
ci grup da aynısını yapar. (Abdullah Ibn Mes'ud ve bu görüşü Haneli¬ 
ler de tercih ederler.) 

Üçüncü yol ise şöyledir: Bir grup, komutanın arkasında iki rekat 
kılar ve savaş alanına döner. İkinci grup bunun devamı olan iki reka¬ 
tı komutanla birlikte kılarlar ve son oturuştan sonra savaş alanına 

dönerler. Bu şekilde imam dört rekat, askerler ikişer rekat kılmış 
olurlar. (Haşan Basri) 

Dördüncü yol, bir grubun iki rekatı imamının arkasında kılması, 
ikinci rekatı kendilerinin tamamlaması ve sonra savaş alanına dön¬ 
meleridir. İmama gelince, İmam ikinci rekatını biraz uzatarak ikinci 

grubun kendisine yetişmelerini sağlar. İkinci grup imamın arkasın¬ 
da bir rekat kıldıktan sonra, bir rekat da kendi kendilerine kılarlar. 
Bu şekilde imam, ikinci grubun da imamın arkasında kılabilmesi 

için ikinci rekatını biraz uzatmış olur. (İmam Şafiî, bu görüşü biraz 
farklı olarak kabul etmişlerdir.) 

Bundan başka çeşitli “korku namazı” kılış şekilleri vardır ki bun¬ 
ların ayrıntıları İslâm fıkıh kitaplarında belirtilmiştir. 

137. Kendi yanlış kuruntuları ile Allah'ın nurunu söndürmek iste¬ 

yen kâfirlere Allah gereken cezayı verecektir ve onlan büyük bir al¬ 
çaklığa uğratacaktır. Müminler bu konuda temin ediliyorlar. Alın¬ 
ması emredilen tedbirler sadece onlara güçlerinin son noktasına ka¬ 
dar çabalayıp sonucu, zafer ve yenilgi hükmünü elinde bulunduran 
Allah'a bırakmaları gerektiğini öğrenmek içindir. 

138. "O topluluk" İslâm'ı reddeden ve İslâm dininin yayılıp yerleş¬ 

mesini engellemek için çalışan kâfirlerdir. 

139. Yani, “Müminlerin, kâfirlerin tağut için katlandıkları zorluk 

kadar Hak yolda zorluklan cesaretle üzerlerine almamaları çok ga¬ 
riptir. Çünkü kâfirlerin bu dünyadan ve onun geçici menfaatlerin¬ 
den başka amaçlan yoktur. Oysa müminler, göklerin ve yerin Rabbi 

olan Allah'ı razı etme amacına sahiptirler ve onlar Rablerinden hiç 
sona ermeyecek olan mükâfatlar beklerler.” 
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105 Şüphesiz, Allah'ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hük¬ 

metmen için biz sana Kitabı hak olarak indirdik.140 (Sakın) Hainlerin sa¬ 
vunucusu olma. 

106 Ve Allah'tan bağışlanma dile. Gerçekten Allah, bağışlayandır 
esirgeyendir. 

107 Kendi nefislerine ihanet edenlerden yana mücadeleye giriş¬ 
me.141 Hiç şüphesiz Allah, ihanette ilerlemiş günahkârı sevmez. 

108 Onlar, insanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler. Oysa O, 
kendileri, sözden (plan olarak) hoşnut olmayacağı şeyi 'geceleri düzen¬ 
leyip kurarlarken/ onlarla beraberdir. Allah, yapmakta olduklarını ku¬ 
şatandır. 

AÇIKLAMA 

140.105-115. ayetlerde o dönemde meydana gelen bir olayla ilgili 

çok önemli noktalara değiniliyor. 
Ensar'ın Beni Zafer kabilesinden Te'ame veya Beşir bin Ubeyrik 

denilen bir adam vardı. Te'ame başka bir ensann zırhını çalmış ve 
bir Yahudinin evine gizlenmişti. Bir hırsızlıkla ilgili soruşturma baş- 
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ladığında zırhın sahibi meseleyi Hz. Peygamber'e (s.a) götürdü ve 
O na Te'ame den şüphelendiğini söyledi. Fakat suçlu olan Te'ame, 
akrabaları ve Beni Zafer kabilesinden birçok kişi işbirliği yapıp suçu, 

suçsuz olduğunu savunan Yahudinin üzerine yıktılar. Te'ame'nin 
akrabaları Yahudiye suçlamayı sürdürerek şöyle söylediler: “Hak¬ 
kın düşmanı olan, Allah ve Rasûlü'ne inanmayan bir Yahudinin sö¬ 

züne güvenilmez. Oysa biz müslümanız ve güvenilir kişileriz, o halde 
bizim sözümüze inanılmalı.“ Hz. Peygamber (s.a) tabi! olarak, doğru 
gibi görünün bu iddiadan etkilendi; neredeyse Te'ame yi beraat etti¬ 
rip Yahudi aleyhine hüküm verecekti ki bu meseleyi açıklığa kavuş¬ 
turan bir vahiy aldı. 

Hz. Peygamber (s.a) bir hâkim olarak kendi önüne getirilen delille¬ 

re göre hüküm verecek olsaydı suçlu sayılmazdı. Çünkü hâkimler, 
kendi önlerine getirilen delillere göre hüküm vermelidirler ve bazen 
insanlar olayı yanlış aksettirerek kendi lehlerine hüküm verilmesini 
sağlamayı başarabilirler. Fakat meselenin bir yönü daha vardır: 
Eğer Hz. Peygamber (s.a) İslâm ile Küfür arasında kıyasıya bir çatış¬ 
manın hüküm sürdüğü o dönemde Yahudinin aleyhine hüküm ver¬ 

seydi, İslâm düşmanlan O nun, Islâm toplumunun ve İslâm daveti¬ 
nin aleyhinde kuvvetli bir manevî silah ele geçirmiş olacaklardı. 
İslâm aleyhinde sıkı bir propagandaya girişip: “Müslümanlar ara¬ 
sında hiç adalet yoktur. Bu Yahudi aleyhine verilen hükümden de 
anlaşılacağı üzere, onlar her ne kadar önyargı ve kavmiyetçiliğin 
aleyhinde gibi görünüyorlarsa da önyargılı ve kavmiyetçidirler.” di¬ 
yeceklerdi. Bu nedenle Allah, müslümanlan bu tehlikeden uzaklaş¬ 
tırmak için meseleye doğrudan müdahale etmiştir. 

Bu pasajda (105-115. ayetler) bir taraftan kendi kabilelerinden 
suçlu olan kişinin suçunu gizlemeye çalışan müslümanlar, kavmi¬ 
yetçilikleri nedeniyle sert bir şekilde azarlanıyorlar, diğer taraftan 
bütün müslümanlara kavmiyet ve kabile endişelerinin adaleti en¬ 

gellememesi gerektiği öğretiliyor. Bir kimsenin, haksız olduğu halde 
kendi grubundan bir kişiyi savunup, haklı olduğu halde karşı grup¬ 
tan bir kimseyi suçlaması apaçık bir ihanettir. 

141. Başkalarına karşı böyle davranan aslında kendisine namus 

dışı davranmış olur. Çünkü o kendisine emanet olarak verilen kafa, 
kalp ve bütün diğer melekelerini haysiyetsiz haince davranışlarda 

kullanır. Bunun yamsıra o, Allah ın kendisine, ahlâkını korumakta 
yardımcı olsun diye verdiği vicdanını bastınr ve böylece vicdanı tam 
anlamıyla devreye girip onu bu haince davranıştan kurtaramaz. Do¬ 
layısıyla kişi kendisine haksızlık edip haince davranabildiği zaman, 
başkalarına karşı rahatça böyle davranabilir. 
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109 İşte siz böylesiniz; dünya hayatında onlardan yana mücadele etti¬ 
niz. Peki kıyamet günü onlardan yanaAllah'la mücadele edecek kimdir? 
Ya da onlara vekil olacak kimdir? 

110 Kim kötülük işler veya nefsine zulmedip sonra Allah'tan bağış¬ 
lanma dilerse Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur. 

111 Kim bir günah kazanırsa, o ancak kendi nefsi aleyhinde onu ka¬ 
zanmıştır. Allah, bilendir, hükiîm ve hikmet sahibidir. 

112 Kim bir hata ya da günah kazanır da sonra bunu bir suçsuza yük¬ 
lerse, gerçekten o, böyle bir yalan (bühtan)ı ve apaçık bir günahı yüklen¬ 
miştir. 

113 Eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti senin üzerinde olmasaydı, onlar¬ 
dan bir grup, seni de saptırmak için tasan kurmuştu. Oysa onlar, ancak 
kendi nefislerini saptınrlar ve sana hiç bir şeyle zarar veremezler.142 Al¬ 
lah, sana Kitabı ve hikmeti indirdi ve sana bilmediklerini öğretti. Al¬ 
lah'ın üzerindeki fazlı çok büyüktür. 

114 Onlann 'gizlice söyleşmelerinin' çoğunda hayır yok. Ancak bir 
sadaka vermeyi veya iyilikte bulunmayı ya da insanlann arasını düzelt¬ 
meyi emredenlerinki başka. Kim Allah'ın nzasını isteyerek böyle yapar¬ 
sa, artık ona büyük bir ecir vereceğiz. 

AÇIKLAMA 

142. Yani, “Eğer onlar sana yanlış haberler vererek bu meselede 

seni şaşırtmayı ve kendi lehlerine hüküm vermeni başarmış olsalar¬ 

dı bile, sana hiçbir zarar veremezler, ancak kendilere zarar verirler¬ 

di. Çünkü bu durumda Allah katında sen değil, onlar suçlu olurlar¬ 

dı.” Bu çok açıktır, çünkü gerçek suçlu, kendi önüne getirilen dellil- 

lere göre hüküm veren hâkim değil, hâkimi aldatarak kendi lehinde 

karar vermesini sağlayan kişidir. Bunun yanısıra böyle bir kimse 

kendi aldatıcı metodlanyla “Hakk ı” kendisinin kazandığım sanabi¬ 

lir. Fakat gerçekte “Asıl Hakk” Allah katında “Hak" olarak kalır. (Bkz. 

Bakara an: 1970. 
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115 Kim de kendisine 'dosdoğru yol' apaçık belli olduktan sonra, 
peygambere muhalefet ederse ve mü'minlerin yolundan başka bir yola 
uyarsa, onu döndüğü şeyde bırakırız143 ve cehenneme sokarız. Ne kötü 

bir yataktır o!.. 
116 Hiç şüphesiz, Allah, kendisine şirk koşanlan bağışlamaz.144 Bu¬ 

nun dışında kalanlar ise, dilediğini bağışlar-JCim Allah'a şirk koşarsa, el¬ 

bette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır. 
117 Onlar, O'nu bırakıp da (bir takım) dişilere22 taparlar.23 Onlar, o 

her türlü hayırla ilişkisi kesilmiş şeytandan143 başkasına tapmazlar. 
118 Allah, onu lanetlemiştir. O da (şöyle) dedi: "Andolsun, kulann- 

dan 'miktarları tesbit edilmiş bir grubu' (kendime uşak) edinece¬ 

ğim.146 
119 Onlan -ne olursa olsun- şaşırhp-saptıracağım, en olmadık kurun¬ 

tulara düşüreceğim ve onlara kesin olarak davarların kulaklarını kesme¬ 
lerini emredeceğim147 ve Allah'ın yarattıklarını değiştirmelerini emre¬ 
deceğim."148 Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost (veli) edinirse, kuşku¬ 

suz o, apaçık bir hüsrana uğramıştır. 
120 (Şeytan) Onlara vaidler ediyor, onları en olmadık kuruntulara 

düşürüyor.149 Oysa şeytan, onlara bir aldanıştan başka bir şey va'det- 

mez. 
121 Onlann barınma yerleri cehennemdir, ondan kaçacak bir yer de 

bulamayacaklardır. 
122 iman edip de salih amellerde bulunanlar, biz onlan altından ır¬ 

maklar akan, içinde ebedi kalacaktan cennetlere sokacağız. Bu, Allah'ın 
gerçek olan va'didir. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? 

AÇIKLAMA 

143. Yani, “hain ‘müslüman’ İslâm dışı bir yola saptı. Allah da onu 

o yola döndürdü." Hırsızlık suçuyla ilgili gerçekler Allah tarafından 
vahyolunup, Yahudi beraat ettiğinde ve Te'ame suçlu bulunduğun¬ 
da. bu münafık Medine'yi terketti ve Mekke'de Hz. Peygamber in 
(s.a) düşmanlarına katılıp, orada açıkça Hz. Peygamber e (s.a) karşı 

çıkmaya başladı. 
144. Bu temanın bir devamı olarak, kızgınlıkla müşriklerin tarafı¬ 

na geçen münafığın, yaptığı bu akılsızca hareketin getireceği sonuç¬ 
lan tam olarak kavramadığı belirtiliyor. Bu amaçla onun tâbi olduğu 
yolun kötülükleri, beraber olduğu arkadaşlannm Özellikleri anlatı¬ 

lıyor. 
145. Hiç kimse Şeytan'm önünde eğilerek ibadet yapmaz, fakat 

kendisini tamamen ona teslim eden ve onun saptırdığı her yerde 
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onu takip eden kişi, ona ibadet ediyor demektir. Buradan da anlaşı¬ 

lacağı üzere kim bir başkasına körü körüne itaat ederse, gerçekte 
ona ibadet ediyor demektir. 

146. Yani, “onların zamanlarından, işlerinden, çabalarından, kuv¬ 

vetlerinden, yeteneklerinden, servetlerinden ve çocuklarından bir 

kısmını kendim için ayıracağım: Onlan hile ile aldatacağım ve bun¬ 

ların büyük bir kısmım benim yolumda harcamalarını sağlayaca¬ 
ğım.” 

147. Burada putperest Arapların bâtıl geleneklerinden biri kaste¬ 

diliyor. Araplar dişi bir deve, beş veya on yavru doğurduğunda onun 

kulaklannı yararlar, onu tanrılarına adarlar ve onu çalıştırmaya ha¬ 

ram sayarlardı. Aynı şekilde on yavrunun doğmasında dişi deveye 

eşlik eden erkek devenin de kulakları yanlır ve tanrıya adanırdı. 

148. Bu ifade, yaratıklar üzerinde yapılan doğru ve yerinde deği¬ 

şiklikleri lanetlemez. Aksi takdirde insanlık medeniyetinin tümü 

Şeytanın saptırması olurdu. Medeniyetin, Allah tarafından yaratı¬ 

lan şeylerin doğru ve yerinde kullanılışından başka bir şey olmadığı 

açıktır. Kur an in şeytanî değiştirmeler olarak tarif ettiği şey, eşya¬ 

nın, insan fıtratının ve kendi tabiî fonksiyonunun aksine kullanıl¬ 

ması olayıdır. O halde tabiatın düzeninden bir kaçış olarak benimse¬ 

nen livata (eşcinsellik), doğum kontrolü, dünyadan el-etek çekme 

vs. gibi şekillerin tümü şeytanın aldatmasının sonuçlandır. Kadın¬ 

ların kendilerine uygun fonksiyonlan bırakıp, yaratılışın erkeklere 

verdiği görevleri üstlenmeleri de aym şekilde şeytanın aldatmasıdır. 

Şeytanın takipçilerinin, evrenin yaratıcısının kanunlannı beğenme- 

yip onlan “ıslah" etmeye çalıştıklarım gösteren bu tür örnekleri daha 

da çoğaltmak mümkündür. 

149. “Şeytanın başansı tamamen boş vaadlere ve aldatmaya daya¬ 

nır. Şeytan fertleri ve toplumu aldatmak için kurbanlarını temin et¬ 

mek üzere kendi yanlış yolunu süsleyip insanlara pembe bir manza¬ 

ra çizer. Kişiyi başan ve zevk vaadlerinde bulunarak aldatır. Bazıla¬ 

rına milli güç ve zenginlik, bazılarına insanlık refahının başka bir yö¬ 

nünü vaadederek aldatır. Bazılarına da kendisinin Hakk'a ulaşma¬ 

da tek doğru yol olduğunu söyler. Bazılanm ne Allah'ın, ne de ahiret 

diye bir şeyin varolmadığını söyleyerek aldatır. Bazılanm da ahi- 

ret teki hesaptan şu veya bu azizin şefaati ile kurtulabileceklerini 

söyleyerek saptınr. Kısacası, şeytan insanı en zayıf tarafıyla aldat¬ 

maya çalışır. 
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123 Ne sizin kuruntularınızla, ne de Kitap Ehlinin kuruntularıyla de¬ 
ğil. Kim kötülük yaparsa, onunla ceza görür; o, Allah'tan başka bir veli 
(dost) ve bir yardımcı bulamaz. 

124 Erkek olsun, kadın olsun inanmış olarak kim salih bir amelde bu¬ 
lunursa, onlar, cennete girecek ve onlar, bir "çekirdeğin sırtındaki tomur¬ 
cuk kadar" bile haksızlığa uğramayacaklardır. 

125 İyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hanif (tevhidi) olan 
İbrahim'in dinine uyandan daha güzel din'li kimdir? Allah, İbrahim'i 
dost edinmiştir. 

126 Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah’ındır.150 Allah, her şeyi 
kuşatandır.151 

AÇIKLAMA 

150. Göklerde ve yerde varolan her şey Allah'ın olduğuna göre, in¬ 
san için en iyi şey kendi bağımsızlığım tamamen O'na teslim etmesi 
ve hiç karşı koymaksızın O na itaat etmesidir. Eğer insan kendi iste¬ 
ğiyle O'nun kulu olmayı seçer ve O'na karşı hiçbir asilik göstermek¬ 
sizin itaat ederse, o zaman tabiat ve fitrata yaklaşmış olur. 

151. insan, isyankâr bir tutum içine girip Allah'a itaat etmediği za¬ 
man cezadan kurtulamayacağını akimda tutmalıdır. Çünkü O. her 
şeyi kuşatmıştır ve O her şeyi bilicidir. 
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127 Kadınlar konusunda senden fetva isterler.102 De ki: "Onlara iliş¬ 

kin fetvayı size Allah veriyor. Bunun yanısıra size bu kitapta okunmakta 

olan emirleri,153 yani kendilerine yazılan (haklan veya mirasıh vermedi¬ 

ğiniz154 ve kendilerini nikahlamayı istediğiniz yetim kadınlar153 ve za¬ 

yıf çocuklar (hakkında) ile yetimlere karşı adaleti ayakta tutmanız kon- 

sunda size Kitap'ta okunmakta olanlardır.156 Hayır adına her ne yaparsa¬ 

nız, şüphesiz Allah onu bilir. 

128 Eğer157 bir kadın, kocasının zulüm ile eziyet etmesinden veya on¬ 

dan yüz çevirip uzaklaşmasından korkarsa, banş ile aralannı bulup dü¬ 

zeltmekte ikisi için de sakınca yoktur. Banş daha hayırlıdır.158 Nefisler 

ise 'kıskançlığa ve bencil tutkulara'159 hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer 

iyilik yapar ve sakınırsanız, şüphesiz, Allah, yapmakta olduklannızdan 

haberi olandır.160 

129 Kadınlar arasında adaleti sağlamaya -ne kadar özen gösterseniz 

de- güç yetiremezsiniz. Öyleyse, büsbütün (birine) eğilim (sevgi ve ilgi) 

gösterip de öbürünü askıdaymış gibi bırakmayın.161 Eğer arayı düzeltir 

ve sakınırsanız, şüphesiz, Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.162 

130 Eğer ikisi aynlacak olurlarsa, Allah her birine 'genişlik (nzık ve 

ihsan) kaynaklanndan' kazandım (ihtiyaçlardan korur.) Allah, (rahme¬ 

tiyle) geniş olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. 

131 Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Andolsun, biz sizden ön¬ 

ce kitap verilenlere ve sîzlere: "Allah'tan korkup-sakmın" diye tavsiye 

ettik. Eğer küfre saparsanız, şüphesiz, göklerde ve yerde ne varsa Al¬ 

lah'ındır. Allah, hiç bir şeye ihtiyacı olmayan, hamd'e layık olandır. 

AÇIKLAMA 

152. Burada insanların kadınlarla ilgili sorular sordukları bildirili¬ 

yor. Bu soruların cevabı 128. ayette verilmiştir. 
153. Bu, soruya cevap değil, fakat daha önceden sosyal reform yö¬ 

nünden meselenin önemini vurgulamak için genelde yetimler, özel¬ 
de de yetim kızlarla ilgili verilen emirleri hatırlatan bir giriş niteliğin¬ 
dedir. Yetimlerin haklarına bu surenin 1-14. ay etlerinde büyük 
önemle değinilmiş olmasına rağmen, sorulmadığı halde Allah bu ko¬ 
nuyu tekrar vurguluyor. Bu mesele, sosyal problemlerin çözümün¬ 
de çok önemli bir yer tuttuğu için sorulan evlilikle ilgili sorunların 
çözümüne geçmeden önce Allah tekrar yetimlerin haklarını hatırla¬ 
tıyor. 
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154. Burada bu surenin 3. ayeti ima ediliyor "Eğer yetimlere hak¬ 

sızlık etmekten korkarsanız..." 

155. Metindeki “Tergabuune en tenkihuhünne" sözleri aynı za¬ 

manda: “Evlenmek istediğiniz” anlamına da gelebilir. Hz. Aişe (r.a) 
şöyle buyuruyor. “Kendilerine servet kalan yetim kızların velileri on¬ 
lara haksızlık yapmak için çok çeşitli yollara başvurmuşlardı. Eğer 

yetim kız zengin ve güzelse, onun servetini harcayıp, hiçbir malî so¬ 
rumluluk yüklenmeden güzelliğinden de faydalanabilmek için 
onunla evlenmek istiyorlardı. Eğer yetim kız zengin, fakat çirkinse, 

ne kendileri onunla evleniyor, ne de başkalarının onunla evlenmesi¬ 
ne izin veriyorlardı. Bu şekilde yetim kız kendi haklarım koruyacak 

bir veliye sahip olamıyordu.” 
156. Surenin 1. ayetinden 14. ayete kadar olan-bölümde, yetim 

haklarına işaret edilmiştir. 

157.127. ayette sözü geçen hüküm bu paragrafta (128-134. ayet¬ 

ler) veriliyor. Bunu anlayabilmek için bu ayetlerin cevap teşkil ettiği 

sorunun mahiyetini çok iyi kavramak gerekir. 
Bu surenin 3-5. ayetlerinde evliliğe konan sınırlamalarla ilgili bir¬ 

çok sorunlar başgöstermiştir. İslâm öncesi dönemde, bir kimse hiç¬ 
bir sorumluluk duymaksızın istediği kadar kadınla evlenebilirdi. 
Fakat bu ayetler, evlenilebilecek azami kadm sayısını dörtle sınırla¬ 
dı, kadınlara mehir hakkı verdi ve birden fazla kadınla evlenildiği 
takdirde onlar arasında adalet ve eşitliği şart koştu. Bazı durumlar¬ 
da bu şartları yerine getirmek imkânsız olmaktadır. Sözgelimi, eğer 
bir kimsenin karısı kısırsa veya hasta ise veya onun için çekiciliğini 
yitirmişse veya cinsel birleşme için uygun değilse, insan ikinci bir 
hanımla evlendiğinde bazı prablemlerin ortaya çıkması tabiidir. İn¬ 
san iki karısını da aynı derecede sevecek mi veyahut cinsel birleşme 
konusunda ikisine de eşit davranabilecek mi? Eğer bunu yapmak 
mümkün değilse, adalet ikinci ile evlenmeden önce birinciyi boşa¬ 
mayı mı gerektirir? Veya birinci hanım kocası ile birleşmek istemi¬ 

yorsa, kocanın kendisini boşamamasına karşılık bazı haklarından 
fedakârlık yapmaya razı ise, bu, adalet şartına aykırı bir durum mu¬ 
dur? Bu bölüm bu tür sorulara cevap veriyor. 

158. Yani, “Bir kadm için haklarının bir kısmından fedakârlık ede¬ 

rek kocasıyla anlaşma yapması ve ömrünün bir bölümünü birlikte 
geçirdiği kocası ile birlikte yaşamaya devam etmesi, ondan boşanıp 
ayrılmasından daha hayırlıdır.” 

159. Kadın için bağnazlık; kendisinin bir kadını çekici yapan özel¬ 

likleri yitirdiğini bilmesine rağmen, kocasından o özelliklere sahip 

bir kadına gösterilen ilgi ve sevginin aynısını bekleyip istemesidir. 
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Diğer taraftan koca, çekiciliğini yitiren fakat yine de kendisiyle bir¬ 
likte yaşamak isteyen karısının haklarını gözetmez ve onlan daya¬ 
nılmaz bir noktaya kadar kısarsa, o zaman bağnaz olur. 

160. Allah tekrar kocadan karısına iyi davranmasını istiyor, çün¬ 

kü erkek evlilikte güçlü olan taraftır. Kocayı, çekiciliğini yitirse bile 
yıllardan beri birlikte yaşadığı karısına iyi davranmaya teşvik edi¬ 
yor. Allah, kocanın karısına karşı olan tutum ve davranışlarında 

kendisinden korkması gerektiğini bildiriyor. Kocanın Allah kendisi¬ 
ne lütfetmeyip, kendisinde bazı eksiklikler varetseydi, nasıl dayana¬ 
cağını tahayyül etmesi gerekir. 

161. Allah, kocanın kanlarının hepsine birden tam anlamıyla eşit 

davranmasının mümkün olmadığım, çünkü kadınların her yönden 
birbirlerine eşit olamayacaklarını bildiriyor. Bir kocadan çirkin karı¬ 
sına da, güzel karısına da aynı davranmasını veya genç karısına, 
yaşlı karısına, sağlıklı karısına ve hasta karısına, iyi huylu kanana 
ve kötü huylu kansına eşit davran masını beklemek fazla bir beklenti 

olur. Bu ve buna benzer durumlar tabiî olarak kocanın birinden çok, 
diğer karısına eğilim göstermesine neden olur. Böyle durumlarda 

İslâm hukuku kocadan sevgi ve aşk yönünden kanlarına eşit dav¬ 
ranmasını istemez. Islâm hukukunun gerekli gördüğü nokta bir ka¬ 
dının tamamen ihmal edilip kocasız bir kadın konumunda bırakıl- 
mamasıdır. Eğer kocası onu herhangi bir nedenle veya kansı isteme¬ 
diği için boşamıyorsa, en azından ona bir eş gibi davranmalıdır. Ta¬ 
bii bu gibi durumlarda koca gözde olan kadma daha çok ilgi gösterir. 
Fakat diğer kadını sanki hiç onun kansı değilmiş gibi bir konumda 
bırakmamalıd ır. 

Bazılan bu ayetten yola çıkarak Kur an ın birden fazla kadınla ev¬ 
lenmeye izin verdiği halde “Ne kadar isteseniz de kadınlar arasında 

adalet yapamazsınız..." diyerek pratikte bu izni ortadan kaldırdığı 
sonucuna varmışlardır. Onlar bunun bütün bir emrin sadece bir bö¬ 
lümünü oluşturduğunu görmezden geliyorlar: "O halde (İlâhî kanun¬ 

lara uyabilmek için) bir kadına tamamen yönelip de ötekini muallakta 

bırakmayın." Bu emir Kur an da izin verilen birden fazla kadınla evli¬ 

liği gözönünde bulundurduğuna göre batddaşmış kişilerin, Islâm'ın 

belli şartlar altında birden fazla kadmla evliliğe izin verdiği gerçeğin¬ 
den kaçabilecekleri bir boşluk kalmamıştır. 

162. Allah; Rahman ve Rahim olduğu için, tabii faktörler nedeniyle 

kaçınılmaz olan eksikleri de affeder. Şu şartla ki, kişi kasten ve iste¬ 
yerek adaletsizlik yapmamalı ve mümkün olduğu kadar adil olmaya 
çalışmalıdır. 
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132 Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Vekil olarak Allah ye¬ 

ter. 
133 Eğer dilerse, ey insanlar, sizi giderir (yok eder) ve başkalarını ge¬ 

tirir. Allah, buna güç yetirendin. 
134 Kim dünya savab (yarar)ım isterse, dünyanın da, ahiretin de seva¬ 

bı Allah katindadır. Allah işitendir, görendir.163 
135 Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aley¬ 

hinde bile olsa, Allah için şahidler olarak adaleti ayakta tutun.164 (Onlar) 
ister zengin olsun, ister fakir olsun;160 çünkü Allah onlara daha yakındır. 
Öyleyse adaletten dönüp heva (tutkuları)nıza uymayın. Eğer dilinizi 

eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah, yap¬ 
makta olduklarınızdan haberi olandır. 

AÇIKLAMA 

163. Müslümanları kadınlara ve yetimlere karşı adil olmaya teşvik 

etmek için Allah, her zaman olduğu gibi, sonuç bölümünde (130- 
134) kısa fakat etkili bir tavsiyede bulunuyor ve müminlere aşağıda- 
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kİ şeyleri emrediyor: 

1) Bir başkasının kaderini tayin edebileceğiniz veya bozabileceği¬ 
niz zannına kapılmayın ve eğer bir kimseden yardım ve desteğinizi 
çekerseniz, o kimsenin tamamen yardımsız kalacağım da sanmayın. 
Gerçekte sizin kaderiniz ve sizin desteklediğiniz kişilerin kaderi, ta¬ 
mamen Allah'ın elindedir ve siz Allah'ın, kullarını desteklemesine 
vesile olan tek vasıta değilsiniz. Göklerin ve yerin Sahibi'nin kaynak¬ 
lan çok geniş ve sınırsızdır. O, hüküm ve hikmet sahibidir, dilediği 
kişiye dilediği şekilde yardım etme gücüne sahiptir. 

2) Allah size ve sizden önceki ümmetlere, işlerini yaparken kalbi¬ 
nizde Allah korkusu olmasını emretti. Bu Allah için değil, sizin iyili¬ 
ğiniz içindir. Eğer bu emirlere uymazsanız, Allah'a hiçbir zarar ver¬ 
mezsiniz, fakat kendiniz eski asi ümmetlerin yolundan gitmiş olur¬ 
sunuz. Kâinatın Hakimi olan Allah, hiçbir şekilde size muhtaç değil¬ 
dir. Allah'ın emirlerini uygulamazsanız sizi helâk eder ve yerinize 
başka bir topluluk getirir. Ve sizin ortadan kaldırılmanız O nun Mül¬ 
kü nün büyüklüğünden hiçbir şey eksiltmez. 

3) Allah bu dünyanın ve ahiret'in geçici veya kalıcı tüm fayda ve 
mükafatlarının sahibidir. Bunlardan kendi kapasiteniz ve cesareti¬ 
niz ölçüsünde seçim yapmak size düşer. Eğer bu dünyanın geçici ni¬ 
metlerini istiyorsanız ve hatta ahiret'in kalıcı saadetini bunlara feda 
ediyorsanız. Allah istediklerinizi burada ve şimdi verecektir. Fakat 
ahiret'te bir payınız olmayacaktır. Kendi akılsızlığınız ve kafasızlığı¬ 
nız yüzünden Allah'ın lütuf deryasından sadece bir damlayı seçtiği¬ 
nizi unutmamalısınız. O halde hem bu dünyanın, hem de ahiret’in 
sonsuz nimetlerine kavuşmanızı sağlayacak olan, itaat ve bağlılık 
yolunu seçmeniz sizin için daha hayırlıdır. 

Bu tavsiyenin, "O her şeyi işiten ve her şeyi görendir" ifadesiyle biti¬ 
rilmesi ayrıca anlamlıdır. Allah (hâşâ) sağır ve kör olmadığı için rah¬ 
met ve lütfunu kimlere dağıtacağı konusunda en ince ayrıntıları he¬ 
saplama kudretine sahiptir. Kendi hükmettiği kâinatta neler oldu¬ 
ğundan ve herkesin niyet ve çabalarından haberdardır. O halde, 
O na asi olan kimse. O nun itaatkâr kullanna tahsis ettiği nimet ve 
lütuftan pay beklememelidir. 

164. "Adaleti tam yerine getirerek Allah için şahitlik edenler olun" 
sözleri çok önemlidir ve şunlan anlatmak isten “Sadece adaleti yeri¬ 
ne getirmekle değil, haksızlığı ortadan kaldınp yerine adaleti ve hak¬ 
kı getirmek için adaletin koruyucuları ve şahitleri olmakla da yü¬ 
kümlüsünüz. Müminler olarak ne zaman sizin desteğinize ihtiyaç 
duyulsa, adaleti korumak için hemen harekete geçmelisiniz.” 

165. Yani, “Şehadetinizin tek gayesi, içinde hiçbir korku, kişisel çı¬ 
kar ve taraf tutma bulunmaksızın Allah'ın rızasını kazanmak olma¬ 
lıdır.” 



416 TEFHİMU'L KUR’AN 4 / Nisa Suresi 

S y * / * ' # V W ' \ y.» ✓ 

© L*'3fc£Zj£j;'û$'>&!/» 

136 Ey iman edenler, Allah'a,166 Resulüne, Resulüne indirdiği Kitaba 
ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, ki¬ 
taplarım, peygamberlerini ve ahiret gününü167 inkâr ederse, kuşkusuz 

uzak bir sapıklıkla sapıtmıştır. 
137 Gerçek şu, iman edip sonra küfre sapanlar, sonra yine iman edip 

sonra küfre sapanlar sonra da küfürleri artanlar...168 Allah onları bağışla¬ 

yacak değildir, onlan doğruyola da iletecek değildir. 
138 Münafıklara müjde ver: Onlar için gerçekten acıklı bir azab var¬ 

dır. 
139 Onlar, mü’minleri bırakıp kâfirleri dostlar (veliler) edinirler. 

'Kuvvet ve onuru (izzeti)' onların yanında mı arıyorlar?169 Şüphesiz, 'bü¬ 

tün kuvvet ve onur/ Allah'ındır. 
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AÇIKLAMA 

166. Burada, iman eden kimselere, "Ey iman edenler! İman ediniz" 

denmektedir. Bu ilk bakışta bazı kimselere tuhaf gelebilir. Fakat as* 
lında "iman" kelimesi, burada iki anlamda kullanılmıştır. Birincisi, 

bir insanın küfürden vazgeçip iman etmesi ve ehli imandan sayılma¬ 
sı anlamındadır. İkincisi, bir insanın tüm kalbiyle iman etmesi ve 
ciddi bir şekilde ihlasla düşüncelerini, zevklerini, sevgilerini, hayat 
tarzını, dostluk ve düşmanlıklarını, ilişkilerini inancına uygun bir 
biçime sokması, buna uygun arkadaşlıklar kurması, düşmanlıkla- 
nnı ona göre ayarlaması ve tüm çabalarım inancına uygun bir yapı¬ 
ya sokması anlammadır. Bu ayet, birinci anlamda müslüman olan¬ 
lara, ikinci anlamda, yani tam bir mümin olmalarını emretmekte¬ 
dir. 

167. Buradaki küfür iki durumu ihtiva eder: 

1) Bir kimse açıktan Islâm'ı reddedebilir. 

2) Bir kimse gerçekte (samimiyetle) inanmadığı halde Islâm'a bağ¬ 
lı imiş gibi görünebilir veya inandığını söylediği halde, davranışları 
onun İslâm'a inanmadığını gösterir. 

Burada küfür iki anlamı da kapsar, kısaca ayet iki tür küfrün de 
İslâm inancı ile bir arada olamayacağım ve kişiyi Hak yoldan ayıran 
bâtıl yollara sürükleyeceğini bildirmektedir. 

168. Bunlar imam ciddi bir mesele olarak kabul etmeyen, kendi ar¬ 

zu ve isteklerini tatmin etmek için onlarla bir oyuncakla oynar gibi 
oynayan kimselerdir. Kafalarına eser, Islâm'ı seçerler, kafalarına 
eser aksi yöne saparlar ve kafirlerden olurlar. Veya çıkarlarına uy¬ 
gun düştüğünde müslüman olurlar ve kafirlikte menfaat varsa hiç 
tereddüt etmeksizin küfrü seçerler. Böyle kişilere Allah ne merha¬ 
met edecek, ne de onlan doğru yola ulaştıracaktır. Onlar kendi kâfir¬ 
likleriyle kalmayıp daha da ileri giderek, diğer müslümanlan 

İslâm'dan döndürmeye çalışırlar. Islâm sancağım indirip yerine kü¬ 
für sancağını dikmek için Islâm aleyhine hile ve desiseler tertip eder¬ 
ler. Bu, insanın kişisel küfrüne ek bir günah teşkil ettiği için, İslâm'a 

inanmayan fakat düşmanlık da etmeyen kişiden daha büyük cezaya 
müstehaktır. 

169. Arapça (izzet) kelimesi “bir kimsenin etrafındakilerden gördü¬ 

ğü saygı ve itibar” anlamına gelen “onur” kelimesinden daha geniş 
kapsamlıdır, izzet, dokunulmazlığa sahip, sarsılmaz yüce bir itibar 
anlamına gelir. 
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140 O, size Kitapta: "Allah'ın ayetlerine küfredildiğini ve onlarla alay 

edildiğini işittiğinizde, onlar bir başka söze dalıp-geçinceye kadar, on¬ 

larla oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz" diye indirdi.170 Doğ¬ 

rusu Allah, münafıkların da, kâfirlerin de tümünü cehennemde toplaya¬ 

cak olandır. 
141 Onlar sizi gözetleyip-durmaktalar. Size Allah'tan bir fetih (zafer 

ve ganimet) gelirse: "Sizinle birlikte değil miydik?" derler. Ama kâfirle¬ 

re bir pay düşerse: "Size üstünlük sağlamadık mı, mü'minlerden size (ge¬ 

lecek tehlikeleri) önlemedik mİ?" derler.171 Allah, kıyamet günü aranız¬ 

da hükmedecektir. Allah, kâfirlere mü'minlerin aleyhinde kesinlikle 

yol vermez. 
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142 Gerçek şu ki, münafıklar (sözde), Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa 

O, onlan aldatandır. Namaza kalktıkları zaman, isteksizce kalkarlar. İn¬ 

sanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok az anarlar.172 

AÇIKLAMA 

170. Müminlere İslâm'ı alaya alan kâfirlerle birlikte oturmama ko¬ 

nusunda verilen emir, Nisa Suresinden daha önce nazil olan Enam 

Suresinin 68. ayetinde yer almıştır. Bu emir müminlere, eğer kâfir 
leri Allah'ın ayetlerini alaya aldıkları sırada soğukkanlılıkla dinler¬ 

lerse, bu küfürde onların da pay sahibi olacaklarını bildirmektedir. 
Bu durumda onlarla kâfirler arasında hiçbir fark kalmayacaktır. 

171. Münafıklar her dönemde dilleriyle müslüman olduklarını 

söyleyerek ve sözde Islâm topluluğuna katılarak İslâm'ın sağladığı 
kolaylıklardan yararlanmışlardır. Aynı zamanda kâfirlerin arasına 
karışıp; “Biz onlarla birlikte görünsek de gerçekte müslüman olma¬ 
dık. Kültürde, düşüncede, hayat tarzında, size daha yakınız . Menfa¬ 
atlerimiz ve bağlılığımız sizinkilerin aynısı. Bu nedenle Islâm ile kü¬ 
für arasındaki çatışmada sizin yanınızda yer aldığımızdan emin 
olun" diyerek onlardan da menfaat bakımından faydalanırlar. 

172. Namazı cemaatle kılmak samimi bir müminle münafığı ayı¬ 

ran kıstas olarak kabul edilmiştir. Çünkü Hz. Peygamber in (s.a) za¬ 
manında, bir kişi düzenli ve vaktinde namaz kılmadıkça Islâm toplu¬ 
luğunun bir üyesi sayılmazdı. Her cemiyet ve kuruluş nasıl çok 
önemli bir neden olmaksızın, bu üyenin toplantıya katılmamasını İl - 

gisizîik kabul eder ve sürekli devamsızlık halinde üyeyi cemiyetten 
uzaklaştırırsa, bir müminin cemaatle namaz kılmaması da onun 
Islâm'a olan ilgisinin azlığına işaret eder. Eğer sürekli olarak cema¬ 

atten uzak olursa, bu da onun İslâm'dan döndüğüne bir delil teşkil 
eder. İşte bu nedenle o dönemde münafiklar da günde beş vakit na¬ 

mazı katılmak zorundaydılar. Aksi takdirde Islâm toplumunun birer 
üyesi sayılmazlardı. Fakat gerçek müminlerle münafıklan ayıran 
nokta, müminlerin mescide büyük bir şevkle vaktinden önce gitme¬ 

leri ve namazdan sonra bile orada kalmalarıydı. Bu da onların ne ka¬ 
dar samimi olduklannı gösteriyordu. Diğer taraftan ezan sesi müna¬ 

fığa ölüm habercisi kadar korkunç geliyordu. Yine de isteksizce ce¬ 
maate katılmak üzere kalkıyordu, fakat onun tüm davranışları na¬ 
mazı isteksizce kıldığını gösteriyordu. Daha sonra da sanki hapisha¬ 
neden kaçar gibi mescidden aceleyle aynlıyordu. Onun bütün dav¬ 
ranışları, bir müminin aksine, onun Allah'ı anmaya hiçbir ilgi duy¬ 
madığını gösteriyordu. 
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143 Arada bocalayıp dururlar. Ne onlarla/ ne bunlarla. Allah kimi 

saptırırsa, artık sen ona yol bulamazsın.173 

144 Ey iman edenler, mü'minleri bırakıp kâfirleri veliler (dostlar) 

edinmeyin. Kendi aleyhinizde Allah'a apaçık olan kesin bir delil vermek 

ister misiniz? 
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145 Gerçekten münafıklar, ateşin en alçak tabakasındadırlar. Onlara 

bir yardımcı da bulamazsın. 

146 Ancak tevbe edenler, ıslah edenler, Allah'a sımsıkı sanlanlar ve 

dinlerini katıksız olarak Allah için (halis) kılanlar başka;174 işte onlar 

mü'minlerle beraberdirler. Allah, mü'minlere büyük bir ecir verecek¬ 

tir. 

147 Eğer şükreder175 ve iman ederseniz, Allah azabınızla ne yapsın? 

Allah şükrün karşılığını verendir,176 bilendir. 

148 Allah, zulme uğrayanlar dışında, kötü sözün açıkça söylenmesini 

sevmez. Allah işitendir, bilendir. 

149 Bir hayrı açıklar ya da gizli tutarsanız veya bir kötülüğü bağışlar¬ 

sanız, şüphesiz Allah, affedicidir, güç yetiricidir.177 

AÇIKLAMA 

173. Hiç kimse, Kitap ve Sünnetten yüzçevirip, kendi yöneldiği 

yanlış yolda Allah'ın kendisini terkettiği, illa da sapmak istediği için 
Allah'ın bütün hidayet kapılarım kendisine kapattığı bir kimseyi hi¬ 
dayete ulaştıramaz. Allah'ın sünnetinde herkes arayıp kazanmak is¬ 

tediği şeye kavuşur, örneğin, bir kimse rızkını helâl yoldan kazan¬ 
mak istiyor ve buna çabalıyorsa. Allah ona helâl yollan açar ve onun 
niyetinin samimiliği nisbetince haram yollan kapatır. Bunun aksine 
eğer bir kimse rızkını haram yoldan kazanmak istiyor ve buna çaba¬ 
lıyorsa Allah ona haram yollan açar ve hiç kimse onu doğru yola 
ulaştıramaz. İstediği kişiyi istediği şekilde hidayete ulaştırmak Al¬ 

lah'a mahsustur, hiç kimse O'nun yardımı ve izni olmaksızın hiç bir 
yola koyulamaz. Bilâkis o herkese kendisi için seçtiği yolda yardım 
eder. Eğer bir kimse Allah'ı seviyor. Hakk ı anyor ve O nun yolundan 
gitmek için samimi bir çaba harcıyorsa, Allah ona, doğru yola ulaştı¬ 

ran düşünce ve hareketlerde yardım eder, izin verir ve ona bu yolda 
ilerlemesi için destek sağlar. Fakat eğer bir kimse yanlış yolu seçer 

ve o sapık yolda ilerlemek isterse, Allah ona hidayet kapısmı kapar 
ve ona kendisinin seçmiş olduğu sapık yollan açar. Hiç kimse böyle 
bir kişiyi yanlış düşüncelerden, kötü amellerden ve enerjisini sapık 
yolda harcamaktan alıkoyma gücüne sahip değildir. O halde kendi 

isteyerek doğru yolu kaybeden ve isteyerek saptığı için Allah’ın da 
kendisini saptırdığı zavallı kişiyi, hiç kimseler doğru yola ulaştıra- 
maz. 

174. İmanım Allah'a has kılan kişi bütün hayatım O nun yoluna fe¬ 

da eder, ihlasla sadece O na bağlanır ve tüm bağlılıklarını, ilgilerini 
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ve sevgisini sadece O na hasreder. Kısacası, onun Allah'a olan bağlı¬ 
lığı o kadar kuvvetlidir kİ, herhangi bir şeyi veya kimseyi O'nun yolu¬ 

na feda etmeye hazırdır. 

175. Yani, “Eğer Allah'a ihlasla şükreder de O'nun verdiği nimet ve 

nzıklara karşılık O'na nankörlük edip karşı yolu seçmezseniz, Al¬ 

lah'ın sizi cezalandırması için hiçbir sebep olmaz.” 

Şükrün belirtisi ihlasla Allah'ın lütfettiği nimetlerin kadrini bil¬ 

mek ve bunu dil ile ikrar edep davranışlarla sergilemektir. Bu da üç 
şeyi ifade eder: Birincisi, şükreden kimse kendisine nimet verenin 
lütfunu iyice değerlendirmeli ve şükürde başkasını O'na ortak kabul 
etmemelidir. İkincisi, kendisine nimet veren varlığa sevgi ve bağlılık 

duymalı ve bu tür duygulan O nun düşmanlarına karşı beslememe- 
lidir. Oçüncüsü, kendisine nimet verene itaat etmeli ve O nun isteği¬ 

ne aykın hareketlerde bulunmamalıdır. 

176. Arapça şâkir kelimesi, Allah kastedildiğinde, Allah'ın kulu¬ 

nun hizmetlerini kabul ettiği anlamına gelir. Kullar kastedildiğinde 
ise kulun, verdiği nimetler karşılığında Allah'a şükrettiği anlamına 
gelir. Allah kullannın kendi yolunda yaptığı hizmetlerin nitelik ve ni¬ 

celiğini çok iyi bilir ve hepsine hakkı olan karşılığı verir, hatta onların 
hak ettiğinin kat kat fazlasını verir. Elbette O'nun kullarına karşı tu¬ 
tumu, insanların diğer insanlara karşı olan tutumlarından farklıdır. 
İnsanlar başka bir insanın yaptığı hizmetin kadrini pek bilmezler ve 

yaptığı bir hatayı büyütürler. Allah ise rahmeti ile kendi yolunda hiz¬ 
met eden kullarının amellerini cömertçe takdir eder; ayrıca kulları¬ 
nın hizmette yaptıkları kusurları görmezden gelme konusunda çok 
halim ve affedicidir. 

177. Bu ayete bahsedilen ahlâkî değerler, en yüce değerlerdir. 

Müslümanlara faziletli olmaları, en azından sinirli anlarında sabret¬ 

meleri gerektiği öğretiliyor. Bu ayet nazil olduğu dönemde münafık¬ 
lar, Yahudiler ve müşrikler mümkün olan her yönden Islâm'a karşı 
çıkıyorlar ve müslümanlara her fırsatta kötü davranıyorlardı. Bu 

nedenle müslümanlarm nefret ve kızgınlık hisleriyle dolu olmaları 
tabiiydi. Allah kalplerindeki duygu fırtınasına karşı onlan uyarıyor 
ve zulmedilmiş, yani haklı olsalar bile nefret duygularım açığa vurup 

küfreden ve duygulannın esiri olan kimseleri sevmediğini belirtiyor. 
Inkârcılara karşı müslümanlar olarak gizli veya aşikâr iyilik yapma¬ 

ları veya en azından kötülüğe karşı kötülük yapmamaları gerektiği 
öğretiliyor: “Siz de Allah'ın Rahman ismini kendi karakterinizle yo¬ 
ğurmaksınız. Çünkü Allah o kadar bağışlayıcıdır ki, en asi kullarını 
bile affeder ve onlara nzk verir. Bu nedenle çok halim davranıp, en si¬ 

nirli ve kritik anlarınızda bile bağışlayabilmelisiniz.” 
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150 Allah'ı ve peygamberlerini (tanımayıp) küfre sapan, Allah ile 

peygamberlerinin arasını ayırmak isteyen, ve "Bazısına inanırız, bazısı¬ 

nı tanımayız" diyen ve bu ikisi arasında bir yol tutturmak isteyenler; 

151 İşte onlar, gerçekten kâfir olanlardır.178 Kâfirlere aşağılatıcı bir 

azab hazırlamışızdır. 

152 Allah'a ve peygamberine inananlar ve onlardan hiç biri arasında 

ayırım yapmayanlar, işte onlara ecirleri verilecektir.179 Allah, bağışla¬ 

yandır, esirgeyendir.180 

153 Kitap Ehli, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni isti- 
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yor.181 Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişlerdi. Demişlerdi ki: 

"Bize Allah'ı açıkça göster." Böylece zulümlerinden dolayı onlara yıldı¬ 

rım çarpmıştı.182 Ardından kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra, 

buzağıyı (ilah) edinmişlerdi.183 Yine bundan dolayı da onları affettik ve 

Musa'ya apaçık olan ispatlayıcı bir delil verdik. 

AÇIKLAMA 

178. Yani, “Şu insanların hepsinin aynı seviyede kâfir olduğunda 

şüphe yoktun Allah ve Rasûlü'nü inkâr edenler, Allah'ı kabul edip 
Rasûlü'nü inkâr edenler, rasûllerin bir kısmını kabul edip, bir kıs¬ 
mım reddedenler... Böyle insanların hepsi apaçık kâfirlerdir.” 

179. Yegâne hükmedici olarak Allah'ı kabul eden, yalnız O'na iba¬ 

det eden, O nun gönderdiği bütün elçileri kabul edip, onların yolun¬ 
dan giden kimseler iyi amelleri ölçüsünde mükâfatlandırılacaklar! 
konunusunda temin edüiyorlar. Bunların aksine, Allah ı tek Hakim 
ve Mâlik olarak kabul etmeyen veya rasûllerin bir kısmına inanıp bir 
kısmına inanmayan kimselere ise acıklı bir azap vardır. Allah böyle 
kimselerin iyi amellerini kabul etmez, çünkü o nun katında bu tür 
amelerin hiçbir değeri yoktur. 

180. Allah, Rahman ve Rahim olduğu için kendisine ve rasûllerine 

inanan kimselerin amellerinin değerlendirilmesinde çok bağışlayıcı 
olacaktır ve böyle kimselere bir zorluk olmayacaktır. 

181. Bu, Medineli Yahudilerin garip dileklerinden biri idi. Hz. Pey- 

gamber’e (s.a) şöyle demişlerdi: “Sen gökten yazılı bir kitap indirme¬ 
dikçe veya bu konuda herbirimize gökten Muhammed (s.a) bizim 
Rasûlümüzdür, O'na inanın* diye bir emir gelmedikçe senin Pey¬ 
gamber olduğuna inanmayacağız.” 

182. fsrailoğullan'nın günah listesindeki bu günaha da, Yahudile¬ 

rin ne kadar küstah olduklarını anlatmak için kısaca değinilmiştir. 
Bu olay Bakara Suresinin 55. ayetinde anlatılmaktadır. (Ayrıntılar 
için bkz. Bakara an: 71). 

183. Israiloğullan Hz. Musa'nın (s.a) Allah'ın Rasûlü oluşundan 

beri apaçık ayetler görüyorlardı. Onlar Mısır'dan çıkarken Firavun 
ve ordusunun nasıl boğulduklarını gözlemişlerdi. Bu nedenle kendi¬ 

lerini Firavun gibi güçlü bir hükümdarın zulmünden (bir buzağının 
değil) Alemlerin Rabbi olan Allah'ın kurtardığını biliyorlardı. Yine de 
kendilerini o denli putlara kaptırmışlardı ki, Allah ı bıraktılar ve altın 
buzağıya tapmaya başladılar. 
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154 Kesin söz vermeleri dolayısıyla Tur'u üstlerine yükselttik184 ve 
onlara: "Bu kapıdan secde ederek girin" dedik185 ve onlara: "Cumarte¬ 
sinde haddi aşmayın" da dedik. Ve onlardan kesin bir söz aldık.186 

155 Onların kendi sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerine karşı küf¬ 
re sapmaları, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve: "Kalplerimiz ör¬ 
tülüdür" demeleri nedeniyle (onlan lanetledik.)187 Hayır;188 Allah, kü¬ 
fürleri dolayısıyla ona (kalplerine) damga vurmuştur. Onların azı dışın¬ 
da, inanmazlar. 

156 (Bir de)189 Küfre sapmalan ve Meryem'in aleyhinde büyük büh- 
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tanlar söylemeleri.190 
157 Ve: "Biz, Allah’ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öl¬ 

dürdük"191 demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.) Oysa192 

onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara (onun) benzeri gösteril¬ 

di.193 Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe 

içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiç bir bil¬ 

gileri yoktur.194 Onu kesin olarak öldürmediler. 

158 Hayır; Allah onu kendine yükseltti.195 Allah üstün ve güçlüdür, 

hüküm ve hikmet sahibidir. 

AÇIKLAMA 

184. "Apaçık bir Emir"le Hz. Musa'ya (a.s) verilen levhalarda yazılı 

olan emir kastediliyor. (Bkz. Bakara: 63. ve A raf: 171) Alman söz, 
Tur Dağı eteklerinde İsrail'in ileri gelenlerinden alman bağlılık yemi¬ 
niydi. Bu olay Bakara Suresinin 63 üncü, A'raf Suresi nin 171 inci 

ayetinde anlatılmaktadır. 
185. Bkz. Bakara Suresi: 58-59 ve an: 75 

186. Bkz. Bakara Suresi: 65 ve an: 82-83 

187. Bakara Suresi nin 88. ayetinde Yahudilerin bu tür sözlerine 

değinilmişti. Bâtıla tapan bütün müşriklerin Hakk a karşı körlükle¬ 
riyle övünmelerine uygun bir şekilde, Yahudiler de inançlarıyla o 
denli övünüyorlardı ki, babalarından miras aldıkları inanç, önyargı, 

âdet ve geleneklerine sımsıkı bağlıydılar ve onlan bunlardan vaz geç¬ 
meye ikna etmek imkânsızdı. İşte bu nedenle Allah Rasûlü'nün (s.a) 
mesajını sağır bir kulakla dinliyor ve her zaman şu cevabı veriyorlar¬ 
dı: “Siz ne kadar kesin deliller getirseniz de davetinizi kabul etmeme¬ 
ye kararlıyız. İnandığımız ve uyguladığımız şeylere samimiyetle ve 
kuvvetle inanıyoruz." (Bkz. Bakara an: 94). 

188. Bu. bir ara cümlesidir. 

189. Bu, bahsedilen konunun devamı niteliğindedir. 

190. İsa Mesih'in doğumu ile ilgili Hz. Meryem'e atılan iftira burada 

“küfür" olarak niteleniyor. Çünkü bu, masum Meryem'in veya oğlu¬ 
nun şahsına değil, Allah'm Rasûlü İsa Mesih'e (a.s) yöneltilmiş bir if¬ 
tira idi. Yahudiler onun mucize olarak babasız dünyaya gelişi konu¬ 
sunda hiçbir şüpheye meydan bulamadılar, çünkü Allah bütün top¬ 
luluğu bu mucizeye şahit tuttu. îsrailoğullan'ndan soylu ve dindar 
bir aileye mensup olan Hz. Meryem yeni doğmuş bir çocukla eve dön¬ 
düğünde orada büyük bir topluluk birikti ve ondan bir açıklama 
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yapmasını istediler. Fakat Hz. Meryem sadece çocuğa işaret etti. Ka¬ 

labalık beşikteki bir çocuğun nasıl konuşabileceğini anlayamadılar, 

fakat onları şaşırtacak bir şekilde çocuk topluluğa hitap ederek fasih 

(düzgün) bir dille konuşmaya başlayarak; "Ben Allah'ın kuluyum. Al¬ 

lah bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı" (Meryem, 30) dedi. Bu 

şekilde Allah dedikoduyu kökünden kesmişti. Bu nedenle Hz. İsa 

(s. a) kendisini bir peygamber olarak ilân edinceye kadar kimse Hz. 

İsa'yı (a.s) gayri meşru bir çocuk olarak, Hz. Meryem'i zâniye olarak 

suçlayamadı. Hz. İsa (a.s) insanları Allah'ın yoluna çağırmaya, 

Yahudileri kötü amelleri nedeniyle azarlamaya, onların din adamla¬ 

rı ve hakimlerinin münafıklıklarını ortaya çıkarmaya ve bütün top¬ 

lumu ahlâkî bozulmaya karşı uyarmaya başlayınca, insanlar onun 

aleyhine döndüler; onun davetini kabul edip, Allah yolunda fedakâ¬ 

rlık yapmak ve kötü hallerini düzeltmek yerine, bu isyankâr ve adi 

günahkârlar, Hakk ın sesini kesmek için her tür pis düzen ve hileye 

başvurdular. İşte o zaman, otuz yıl boyunca Hakk ı engellemek için 

büyük bir iftira uydurdular. Daha önce bunu söylememişlerdi, çün¬ 

kü Hz. Meryem ve oğlunun böyle bir suçtan uzak olduklarını biliyor¬ 

lardı. 

191. Allah'ın Rasûlü olduğunu bildikleri halde Hz. Isa'yı (a.s) öl¬ 

dürmeye teşebbüs etmeleri onların ne kadar asi ve cüretkâr bir top¬ 

lum olduklarım gösterir. Bir önceki notta beşikte iken konuşması¬ 

nın, onun peygamberliği konusunda Yahudilerin zihninde hiçbir 

şüphe bırakmadığını görmüştük. Daha sonra onlara Onun, gerçek¬ 

ten Allah'ın Rasûlü olduğunu gösteren apaçık ayetler (Al-i lmran: 

49) gösterildi. Bu nedenle onların Hz. İsa'ya (a.s) karşı olan bu haşin 

tutumları, bir yanlış anlama neticesi değildi, bilâkis Allah tarafın¬ 

dan elçi tayin edilen bir kişiye karşı girişilen kasıtlı bir tutumdu. 

Bir topluluğun Allah'ın elçisi olduğunu bildikleri halde bir kimse¬ 

yi öldürmeleri çok gariptir. Fakat bu yaşanmış bir olaydır, çünkü sa¬ 

pık topluluklann gidiş yollan çok gariptir. Onlar, kendi kötü davra- 

nışlannı eleştiren ve haram olan şeylerden meneden bir kimseye 

müsahama gösteremezler. Allah’ın elçileri olmalanna rağmen böyle 

kişiler, kendi sapık topluluklan tarafından işkence edilmiş, hapse¬ 

dilmiş veya öldürülmüşlerdir. 

Talmud'dan bunu destekler nitelikte bir bölüm sunuyoruz: 

“Şehir ele geçirilince Nebukadanazar Mabed in koruyuculan ve 

yöneticileri ile birlikte yürüdü... Duvarlardan birinde, sanki orada 
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biri öldürülmüş ve yakınında biri vurulmuş gibi duvara saplanmış 

bir ok başı gördü ve: ‘Burada kim öldürüldü?’ diye sordu. 

Yüce rahip Yehoyada'nın oğlu Zekeriya cevabını verdiler. ‘O bizi, 

sürekli olarak zulmediyoruz’ diye azarlıyordu. ‘Biz de onun dinle¬ 

mekten bıktık ve öldürdük.’" 

Kitab-ı Mukaddes te Yeremya Peygamber, Yahudileri zulümleri 

ve ahlâksızlıkları nedeniyle uyarmış ve onlara “Şayet bu zulme de¬ 

vam ederseniz, Allah sizleri başka kavimler vasıtasıyla helâk eder” 
demiştir. Bunun üzerine Yahudiler onu “Kildanilerin ajanı olmakla” 

suçladılar ve hapsettiler. Aynca Hz. İsa'nın (s.a) çarmıha gerilme ha¬ 

disesinden 2,5 yıl önce Hz. Yahya (as) katledildi. Yahudiler Hz. Yah¬ 

ya'nm (a.s) peygamber, en azından aralarındaki en erdemli kişi oldu¬ 

ğunu biliyorlardı. Buna rağmen Kral Herod, onu önce hapsetti, son¬ 

ra sevgilisinin isteği üzerine başını kestirdi. 

O halde onların bu davranıştan gösteriyor ki, Hz. Isa'yı (a.s) çar¬ 

mıha gerdiklerinde büyük bir ihtimalle “Allah’ın Rasûlü'nü öldür¬ 

dük" diye sevinmişlerdi. 

192. Bu bir ara cümlesidir. 

193. Bu ayetten Hz. Isa Mesih'in (a.s) çarmıha gerilmekten kurta- 

nldığı ve onun çarmıhta öldüğüne inanan Yahudi ve Hıristiyanlann 

yanlış bir zanda bulunduklan apaçık anlaşılır. Kur'an'ın ve Kitab-ı 

Mukaddes'in karşılaşmak bir tahkiki, Platus'un mahkemesinde 

sorguya çekilenin, Hz. Isa'nın (a.s) kendisi olduğu tahminini destek¬ 

ler. Fakat onu ne öldürebilmişler. ne de çarmıha gerebilmişlerdir. 

Çünkü Allah onu kendisine yükseltmiştir. 

Olay budur; Platus, Hz. İsa'nın (a.s) suçsuz olduğunu ve sadece 

kıskançlık nedeniyle kendi mahkemesine getirdiğini biliyordu. Bu 

nedenle kalabalığa Festival de, “Isa'yı mı yoksa, meşhur hırsız Ba- 

rabbas'ı mı serbest bırakmak istediklerini" sordu. Fakat rahipler ve 

büyükler, kalabalığı, Barabbas'ın serbest bırakılıp. Hz. Isa'nın çar¬ 

mıha gerilmesini istemeye razı ettiler. Bundan sonra dilediği her şeyi 

yapmaya kadir olan Allah, Hz. İsa'yı (a.s) kendisine yükseltti ve onu 

çarmıha gerilmekten kurtardı. Ondan sonra çarmıha gerilen kişi şu 

veya bu şekilde Hz. İsa'nın yerine çarmıha gerildi. Yine de onun mu¬ 

cizevi kurtuluşu Yahudilerin aşağılık günahını azaltmaz, çünkü 

Yahudiler işkence ettikleri, yüzüne vurdukları, tükürdükleri ve acı¬ 

masızca çarmıha gerdikleri kişiyi Meryem'in oğlu Isa (as) olarak bili¬ 

yorlardı. Bu şahsın onlara ne şekilde “Hz. İsa benzeri" olarak göste- 
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rildiğlni bilemiyoruz. Bu nedenle sadece tahmin ve söylentilere da¬ 

yanarak, Meryem oğlu îsa (a. s) onlardan kurtulduğu halde Yahudi- 

lerin nasıl onu çarmıha gerdiklerine inandıklarını yorumlamak doğ¬ 

ru değildir. 

194. "O'nun hakkında anlaşmazlığa düşenler" Hıristiyanlardır. Hz. 

İsa'nın (a.s) çarmıha gerilmesi konusunda onların ortak bir inançla¬ 

rı yoktur. Bu mesele hakkında birçok farklı inanca sahip olmaları, 

onların bu konuda kesin bir bilgiye sahip olmadıklarını gösterir. Bir 

inanca göre çarmıha gerilen kişi Hz. Isa (a.s) değil. O na çok benze¬ 

yen bir adamdı. Yahudiler ve Romalı askerler bu adamı acımasızca 

çarmıha gererken Hz. Isa (a.s) onlara bakıp aptallıklarına gülüyor¬ 

du. Başka bir görüşe göre, çarmıha gerilen kişi Hz. İsa (a.s) idi, fakat 

çarmıhta ölmemişti ve çarmıhtan indirildiğinde yaşıyordu. Bazıları 

da Hz. Isa’nın (as) çarmıhta öldüğüne, daha sonra tekrar dirilip ha¬ 

varileri ile birçok kez buluşup, konuştuğuna inanırlar. Bazılan 

O ndan Kutsal Ruh çıkanlmıştır derler. Bazılan da Hz. Isa'nın (a.s) 

Ölümünden sonra insan vücudu içinde dirildiğini ve bu vücut içinde 

yükseltildiğini söyler. Tüm bunlar, Hıristiyanlann bu konuda ger¬ 

çek bir bilgiye sahip olmadıklarını, farklı görüşlerini sadece tahmin¬ 

lere dayandırdıklanm gösterir. 

195. Burada Allah meselenin gerçeğini anlatıyor. Kur'an, Yahudi- 

lerin Hz. Isa’yı (as) öldürmeyi başaramadıklarını, Allah'ın O'nu ken¬ 

disine yükselttiğini açıkça söyler, fakat meselenin nasd olduğunu ve 

ayrıntıları konusunda sessiz kalır. Ne Allah ın O'nu bedeni Üe birlik¬ 

te yeryüzünden gökteki bir yere yükselttiğini, ne de O nun diğer in¬ 

sanlar gibi ölüp ruhunun göğe yükseltildiğini belirtmez. Mesele o ka¬ 

dar kapalı bir dille anlatılmıştır ki, olay hakkında, olayın olağanüstü 

ve mucizevi olduğunu söylemekten başka bir yorum yapmak imkân¬ 

sızdır. Aşağıdaki ifadeler olayın olağanüstü olduğu sonucuna götü¬ 

rür. Birincisi, Kur'an olay hakkında "Allah O’nu kendisine yükseltti" 

ve "Seni kendime yükselteceğim" (Al-i lmran: 55) sözlerini kullanır. 

Bu sözler, Hz. Isa'ya (a.s) İlâhî nitelikler atfeden Hıristiyan mezheple¬ 

rinin birinin görüşü olan “Yükselme doktrini”ne destek olarak alına¬ 

bilir. Bu olay olağanüstü ve mucizevi bir olay olmasaydı, Kur’an ken¬ 

disinin reddettiği Hz. İsa'nın (a.s) ilâhlığı doktrinini destekleyebile¬ 

cek bu tür belirsiz ve her anlama gelebilen sözler kullanmazdı. 

İkincisi, eğer Allah, metinde geçen (158. ayet) kelimelerle (a) "Al¬ 

lah O'nu öldürdü" veya (b) "Allah O'nun makamım yükseltti" demek is- 
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teseydi, daha açık bir ifade kullanabilirdi. (a)nm yerine: “Şüphesiz 

onlar O nu ne öldürdüler, ne de çarmıha gerdiler, fakat O nu onlar¬ 

dan kurtardı ve sonra O kendi eceli ile öldü” sözleri kullanılabilir; 

(b)nin yerine ise “Onlar Onu çarmıha gererek alçaltmaya çalıştı¬ 

lar, fakat Allah Onun makamını çok yükseltti" ifadesi kullanılabilir¬ 

di. Bu tür bir ifade Hz. İdris Peygamber (a. s) hakkında kullanılmıştır: 

“Ve biz Onu yüce bir makama yükselttik” (Meryem: 57). 

Üçüncüsü, eğer burada anlatılan olay sadece Hz. Isa'nm (a.s) tabiî 

olarak ölmesi olayı olsaydı, hemen arkasından söylenen “Allah güç- 

lüdür, hüküm ve hikmet sahibidir" sözleri çok anlamsız olacakü. Bu 

sözler ancak Allah'ın güç ve hikmetini gösteren olağanüstü bir olay 

sözkonusu olduğunda kullanılır. Bu ayetten (158) Hz. İsa’nın nor¬ 

mal bir şekilde öldüğü şeklinde bir sonuç çıkarabilvnemize destek 

teşkil eden tek nokta, bu olayla ilgili Al-i lmran suresinin 55. ayetin¬ 

de geçen “müteveffik” kelimesidir. Fakat Al-i lmran suresinin an: 

51 'de “teveiTa" kelimesinin sözlükte “ruhu kabzetmek” anlamına de¬ 

ğil, bedeni, ruhu veya her ikisini birlikte “almak ve ele geçirmek” an¬ 

lamına geldiği konusunda açıklığa kavuşmuştur. Bu kelime iki şe¬ 

kilde de tefsir edilebildiği için bu kelimenin anlamı, yukarıda “Allah 

O nu öldürdü” fikrine karşı öne sürülen delillerin hiçbirine ters düş¬ 

mez. Ayeti bu şekilde tefsir edenler “müteveffa” kelimesinin hem 

ruh, hem de bedenin kabzedilmesi anlamında hiçbir yerde kullanıl¬ 

madığım öne sürerler. Fakat bu çok saçmadır, çünkü bu olay tarih 

boyunca kendi türünde meydana gelmiş tek olaydır. Göz önünde bu¬ 

lundurulması gereken tek nokta, bu kelimenin sözlük anlamı bakı¬ 

mından bu anlamda kullanılıp kullanılmayacağıdır. Eğer sözlükten 

bu kelimenin bu anlamda kullanılabileceği anlaşılırsa, ki öyledir, o 

zaman şu soruya cevap vermeliyiz: Kur an ölüm için direkt bir söz 

kullanmak yerine, neden Hz. İsa'nın (a.s) ilahlığı inancına sebep 

olan göğe yükselme inancına destek teşkil edebilecek şekilde yo¬ 

rumlanabilen belirsiz bir kelime kullanmıştır? Bu kelimenin kulla¬ 

nılması, olayla ilgili olağanüstü bir durumun söz konusu olduğunu 

gösterir. Bunun ötesinde göğe yükselme inancı daha sonraları, Mer- 

yemoğlu İsa'nın (a.s) yeryüzüne dönüp Deccal'le savaşacağını bildi¬ 

ren hadislerle de desteklenmiştir. (Bu hadisler Ahzab suresinin tef¬ 

sirine ek olarak ilâve edilmiştir). Bu hadisler açıkça Hz. İsa'nın (a.s) 

tekrar yeryüzüne geleceğini bildirir. Bu nedenle Hz. İsa'nın (a.s) bir 

yerde ölü olmaktan çok, ikinci gelişine dek evrenin bir yerlerinde ya¬ 

şıyor olduğuna inanmak daha mantıklı olacaktır. 
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* ^ 

159 Andolsun, Kitap Ehlinden, ölmeden önce ona inanmayacak kim¬ 

se yoktur.196 Kıyamet günü, o da onların aleyhine şahid olacaktır.197 

160 (Kısaca)198 Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kişiyi Al¬ 

lah'ın yolundan alıkoymaları199 nedeniyle (önceleri) kendile:ine helal 

kılınmış güzel şeyleri onlara haram kıldık.201 

161 Ondan nehyedildikleri halde faiz almaları 200 ve insanların mal¬ 

larını haksız yere yemeleri nedeniyle (öyle yaptık.) Onlardan kâfir olan¬ 

lara pek acıklı bir azab hazırlamışızdır.202 

162 Ancak onlardan ilimde derinleşenler ile mü’minier, sana indiri¬ 

lene ve senden önce indirilene inanırlar.203 Namazı dosdoğru kılanlar, 

zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar; işte onlar. Biz onlara 

büyük bir ecir vereceğiz. 
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AÇIKLAMA 

1%. Bu, iki şekilde tefsir edilmiştir. (Burada ehl-i kitap Yahudileri 

kastedilir ama Hıristiyanlar da olabilir.) Mealde uygulanan birinci 

tür tefsire göre: “Hz. İsa’nın (a.s) ölümü sırasında hayatta olan bü¬ 

tün ehl-i kitap O na, yani peygamberliğine inanmışlardır." İkinci tef¬ 

sir şekli ise şöyledir: “ehl-i kitaptan hiç kimse yoktur ki, ecelleri gel¬ 
meden önce O na inanmış olmasın" Yani, ölmeden önce ehlikitaptan 

her biri Hz. İsa'nın (a.s) gerçekten Allah'ın Rasûlü olduğuna inanır, 

fakat artık bunun hiçbir faydası olmaz. Bu iki tür tefsir de birçok sa¬ 

habe, tablun ve çağdaş müfessirler tarafından kabul edilmiştir; fa¬ 

kat hangisinin doğru olduğunu ancak Allah bilir. 
197. Yani, “Allah'ın huzurunda Hz. İsa (a.s) Yahudi ve Hıristiyanla¬ 

rın Onun getirdiği mesajı reddettikleri, değiştirdikleri ve bozdukları 

hakkında şahitlik edecektir.” Bu şahitlikle ilgili bazı ayrıntılar Maide 

Suresi 116-117. ayetlerde yer almıştır. 
198. Bir parantez açılarak kesilen ana tema buradan tekrar başlı¬ 

yor. 
199. Kendilerine Allah'tan bir kitap gelen ve O nun peygamberini 

gören Yahudiler sadece kendileri Allah yolundan uzaklaşmakla kal¬ 

madılar. O'nun doğru yoluna engel de oldular. Onların Hakk'ı yay¬ 

mak için girişilen tüm hareketlere karşı çıktıkları, bu tür hareketle¬ 

rin önüne engeller koydukları ve Allah'ın yolunun aksi istikametin¬ 

de hareket başlattıkları bir gerçektir. Onlann en son günahı, tarihte 

ilk defa hayat ve yönetim sistemini, açık ve kasıtlı olarak Allah'ı inkâ¬ 

ra dayandıran ve Allah'a ibadeti ortadan kaldırmak için O nun ka¬ 

nunlarına apaçık karşı çıkan ilk sistem olan Komünizmi kurmuş ol¬ 

malarıdır. Modem çağın, insanları saptıran bir başka doktrininin 

(Freudculuğun) kurucusu da yine bir Yahudidir. 

200. işte Kitab-ı Mukaddes te faizi yasaklayan apaçık bir madde; 

“Kullarımdan fakir olanlardan birine borç para verdiğinizde ona te¬ 

feci gibi davranmayın ve onun üstüne faiz yüklemeyin." 
“Eğer komşunuzun elbisesini ödünç almışsanız, onu güneş battı¬ 

ğında geri teslim etmelisiniz; 
Çünkü o onun tek elbisedir, onun derisini kapatan giysidir. Ver- 
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mezsenlz ne İle uyuyacak? O bana dua edip ağladığında Ben onu du¬ 

yarım. çünkü Ben affediciyim". (Çıkış. 11. 15-27). 

Bunun yamsıra faiz, Tevrat'ın birçok yerinde de yasaklanmıştır. 

Fakat bu yasaklamalara rağmen, Tevrat'a inandıklarını söyleyen 

Yahudiler, dünyanın en büyük faizcileridir, cimrilikleri ve vicdansız¬ 

lıkları İle Ün salmışlardır. 

201. Büyük bir ihtimalle bu, En am Suresi 146. ayetinde geçen hu¬ 

susa değinmektedir; yani tüm tırnaklı hayvanlar, koyun ve öküzün 

yağlan Yahudilere haram kılınmıştı. Bunun yamsıra, Yahudi din 

adamlannm, din kitaplannda kendi kendilerine yasakladıklan şey¬ 

leri de kastetmiş olabilir. Gerçekte hayat standartımn bu şekilde da¬ 

raltılması bir toplum için çok büyük bir cezadır. (Ayrıntılar için bkz. 
En am an: 122) 

202. Allah'ın, dini tahrif eden, Allah’a itaatten uzaklaşan, küfür ve 

isyanı benimseyen Yahudilere, nasıl ibret olacak bir ceza hazırladı¬ 

ğına tarih şahittir. Son ikibin yıldır Yahudiler, onur içinde yaşayabi¬ 

lecekleri bir beldeye sahip olmamışlardır. Tüm dünyaya yayılmakta 

ve her yerde yabancı gibi karşılanmaktadırlar. O kadar zengin olma¬ 

larına rağmen, dünyanın hiçbir yerinde saygı ve itibar görmemekte¬ 

dirler. Bundan başka bu millet, diğer milletler için yaşayan bir örnek 

olarak hayat sürmeye devam etmektedir. Oysa diğer milletler itibar¬ 

dan düştüklerinde yok olup gitmişlerdir. Böylece Allah onların, kö¬ 

tülerin “ne ölüm, ne de hayat içre olamayacakları" Cehennem aza¬ 

bından bir kısmını bu dünyada tatmalarını sağlamış oluyor. Çünkü 

onlar, Allah'ın kitabını beraberinde taşıdıkları halde, Allah a isyan¬ 

da aşın gidiyorlardı. Cehennem'de görecekleri azabın ise, bundan 

kat kat fazla olacağı söylenebilir. İsrail devletinin varlığı ile ilgili yan¬ 

lış anlamaları ortadan kaldırmak için, Al-i lmran Suresi 112. ayetine 

ve onunla ilgili açıklayıcı nota (90) bakınız. 

203. Burada, ilâh! kitaplann niteliklerini çok iyi bilen, adil, doğru 

ve her tür önyargı, isyan ve zulümden uzak olan Yahudi alimleri kas¬ 

tediliyor. Onlar körcesine babalannın dinine tâbi olmamış ve vahyo- 

lunan kitaptan öğrendikleri Hakk'a hemen tâbi olmuşlardır. Bu ne¬ 

denle onlar Kur an öğretilerinin kendi peygamberlerinin öğretileriyle 

aynı olduğunu kolayca anlamışlar ve samimiyetle her ikisine de 
inanmışlardır. 
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163 Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana 

da vahyettik.204 İbrahim’e, İsmail'e, Ishak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, 
Eyyub'a, Yunus’a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Ze¬ 
bur verdik.205 

164 Ve sana daha önceden gerçekten haberlerini aktanp-verdiğimiz 
peygamberler ile sana haberlerini aktanp vermediğimiz peygamberlere 
de (vahyettik). Allah, Musa ile de konuştu. 206 

165 Peygamberler; müjdeciler ve uyancı-korkutucular207 olarak 
(gönderildi). Öyleki peygamberlerden sonra insanlann Allah'a karşı (sa¬ 
vunacak) delilleri olmasın.208 Allah, üstün ve güçlü olandır, hikmet ve 
hüküm sahibidir. 

AÇIKLAMA 

204. Bu. Hz. Muhammed in (s.a) yeni bir şey getirmediğini, tarihte 
ilk defa yeni bir şeyi iddia etmediğini vurgulamak. Onun gerçekte 
kendisinden önce gelen tüm peygamberlerle aynı kaynaktan vahiy 
aldığını ve dünyanın her tarafına gelen bütün peygamberlerin getir¬ 
diği Hak ve gerçeğin aynısını getirdiğini göstermek içindir. 

"Vahiy" sözlükte (1) işaret etmek, (2) ima ile iletişim kurmak, (3) 
Gizli bir şekilde ifade etmek, (4) Bir mesaj göndermek anlamlarına 
gelir. 
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205. Şu anda elde bulunan Kitab ı Mukaddes te, Mezmurlar kita¬ 
bının sadece bir bölümü, Hz. Davud'un (a. s) Mezmurlanndan oluşur 
ve O'nun adı ile anılır. Diğer bölümler başka insanlar tarafından 
söylenmiş mezmurlardır ve onların adlarıyla anılırlar. Gerçekte Ze¬ 
bur, yani Hz. Davud'un (a.s) mezmurlan incelendiğinde, onun Allah 
katından gelme bir kitap olduğu kolayca anlaşılır. Aynı şekilde Hz. 
Süleyman'ın (a.s) meselleri kitabına da eklemeler yapılmıştır ve son 
iki bölümün ekleme olduğu çok açıktır. Fakat buna rağmen Mesel¬ 
lerin büyük bir kısmı Hakikat ve Hikmet doludur. Aynı şey Hz. Ey- 
yub’un (a.s) kitabı için de geçerlidir. Bu kitap incelendiğinde, hikmet 
dolu olduğu görülmesine rağmen, kitabın tümünün Hz. Eyyub'a 
(a.s) atfedilmesi yanlıştır. Kur'an'ın ve Eyyub kitabının giriş bölüm¬ 
lerinin, Hz. Eyyub’un (a.s) gösterdiği sabra şahitlik ediyor olmasına 
rağmen, bu kitabın son bölümlerinde Hz. Eyyub'un (a.s) Allaha 
şikâyette bulunduğu ve arkadaşlarının O nun Allah'ın adaletsiz ol¬ 
madığı konusunda yatıştırmaya çalıştıktan yer alır. 

Bunun yanısıra. Eski Ahit'teki İsrail peygamberlerinden on yedi 
kitabın hepsinin büyük bir bölümü gerçek vahiydir. Özellikle Yesu, 
Yeremya, Hezekiel ve Amos’un kitaplannda vahyin azametini göste¬ 
ren ve insan gönlüne neşve veren ibareler vardır. Onlardaki yüce 
ahlâki öğreti, putperestliğe karşı açılan savaş, Allah'ın birliğini is¬ 
patlayan deliller akla uygun tezler ve lsrailoğullan'ndaki bozulmayı 
eleştiren bölümler gösteriyor ki, bunlar, Hz. Isa'nın (a. s) Yeni Ahit'te¬ 
ki vaazlarıdır ve Kur an la aynı kaynaktan gelmektedir. 

206. Vahyin, Hz. Musa'ya (a.s) geliş şekli diğer peygamberlere geliş 
şeklinden farklıydı. Diğer peygamberler ya bir ses duymuşlar, ya da 
Melek ten mesaj almışlardır. Fakat Hz. Musa, (a.s) Kur'an'da fTa-Ha: 
11-48) sözü geçen (Allah'la doğrudan konuşma) ayrıcalığına sahip 
olmuştur. Bu ayrıcalıktan Kitab ı Mukaddes te de bahsedilir, “ve 
Rabbi Musa ile bir kimsenin arkadaşı ile konuşması gibi yüz yüze 
konuştu” (Çıkış, 33: 11). 

207. Yani, “Bütün peygamberlerin bir tek görevi vardır. Onlar İlâhî 
mesaja inanan ve ona uygun bir şekilde hallerini düzeltenleri müjde¬ 
lemiş yanlış düşünce ve hareketleri benimseyenleri de kötü bir akı¬ 
betle korkutmuşlardır.” 

208. Bütün peygamberler, insanların önünde Hak Yol'u teorik ve 
pratik olarak sergilemekten başka bir amaçla gönderilmemişlerdir, 
ki kıyamet gününde günahkâr bir kul, Hakk ı bilmediğini söyleyerek 
mazeret öne süremesin. İşte bu nedenle Allah, yeryüzünün çeşitli 
yerlerine çeşitli peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Bu peygam¬ 
berler, hak bilgisini büyük sayıda bir insan topluluğuna ulaştırmış¬ 
lar ve arkalarında insanlara hidayet rehberi olarak kitaplar bırak¬ 
mışlardır. Artık buna rağmen yolunu sapıtan kişi, suçu Allah'a ve 
rasüllerine atamaz. Bundan kendisi sorumludur, çünkü Hakk ken¬ 
disine geldiğinde onu kabul etmemiştir. Yahut da sorumluluk, 
Hakk'ı bilen, fakat bunu sapık kişilere tebliğ etmeyen kişidedir. 
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166 Fakat Allah, sana indirdiğiyle şahidlik eder ki. O, bunu kendi il¬ 
miyle indirmiştir. Melekler de şahittirler. Şahid olarak Allar yeter. 

167 Şüphesiz, küfredenle r ve Allah yolundan alıkoyanlar, gerçekten 
uzak bir sapıklıkla sapıtmış lardır. 

168 Gerçek şu ki, küfredenler ve zulmedenler, Allah onları bağışlaya¬ 
cak değildir, onları bir yo1 a da iletecek değildir; 

169 Ancak, onda ebed i kalmaları için cehennem yoluna (iletecektir.) 
Bu da Allah'a pek kolaydır. 

170 Ey insanlar, şüphesiz peygamber size Rabbinizden hakla geldi. 
Öyleyse iman edin, sizin için hayırlıdır. Eğer küfre sayarsanız, şüphesiz 
göklerde olanlann ve yerde olanlann tümü Allah'ındır.209 Allah bilen¬ 
dir, hüküm ve hikmet sahibidir.210 

AÇIKLAMA 

209. Yani, “Siz nkâr ve isyanınızla kendinizden başkasına zarar 
veremezsiniz. Çünkü sizin gökler in ve yerin sahibine zarar vermeniz 
imkânsızdır.” 

210. Yani, tt,ıllah her şeyden haberdardır, bu nedenle O nun mül¬ 
künde çıkarabileceğiniz hiçbir fesat cezasız kalmaz. O Hakim'dir ve 
kendi emlilerine isyan ederlere ne yapacağını bilir." 
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171 Ey Kitap Ehli, dininiz konusunda taşkınlık etmeyin,211 Allah'a 

karşı gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryemoğlu Mesih İsa, an¬ 

cak Allah'ın peygamberi ve kelimesidir.212 Onu (OL' kelimesini) Mer¬ 

yem'e yöneltmiştir ve O'ndan bir ruhtur.213 Öyleyse Allah'a ve peygam¬ 

berine inanınız,*214 "üçtür"215 demeyiniz. (Bundan) kaçının, sizin için ha¬ 

yırlıdır. Allah, ancak bir tek ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir.216 

Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur.217 Vekil olarak Allah ye¬ 

ter.218 

AÇIKLAMA 

211. Burada “Kitap ehli” ile, dinde sının aşan ve Hz. İsa'ya (a.s) olan 
aşın sevgileri nedeniyle Onu ilâh mertebesine çıkaran Hırtstiyanlar 
kastediliyor. Bu, diğer aşın uca yönelerek Hz. İsa'ya (a.s) düşmanlık 
gösteren Yahudilerin (diğer Kitap ehli) tam aksi bir durumdadır. 

212. Hz. Isa (a.s), babasız dünyaya geldiği için çoğunlukla "Al¬ 
lah’ın kelimesi" diye anılır. Allah, Hz. Meryem'in hiçbir erkek dokun¬ 
madan hamile kalmasını emretmiş ve Hz. Meryem de Hz. İsa'ya (a.s) 
hamile kalmıştır. Başlangıçta Hıristiyanlara Hz. Isa'nın (as) Allah'ın 
emri (kelimesi) ile babasız dünyaya geldiği söylenmişti, fakat onlar 
yine de felsefesinden etkilendikleri için "kelime"yi (emir) “İlâhi 
kelâm” anlamında kabul ettiler. Daha sonra “İlâhî kelâm”ı “Logos”a 
çevirdiler. Daha sonra Hz. Isa'nın (a. s) ilâhlığı inancım savunan bâtıl 
Logos doktrinini kurdular. Bu şekilde Allah'm kendisini veya kendi 
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kelâm sıfatını Hz. İsa'nın kişiliğinde tezahür ettirdiğine inanmaya 
başladılar. (Bkz. Yuhanna, 1; 14). 

213. Burada Hz. Isa, (a.s) "Allah’tan bir ruh" olarak anılmaktadır. 
Bakara Suresinin 253. ayetinde de Allah'ın Hz. İsa’yı (a.s) "Kutsal 
ruh" ile takviye ettiğinden bahsedilir. İki durumda da bu, Allah'm Hz. 
Isa'yı (a.s) yüksek ahlâkî faziletlere ve mükemmel bir hak sezgisine 
sahip ve tüm kötülüklerden uzak kutsal bir ruhla teçhiz ettiği anla¬ 
mına gelir. Hıristiyanlara bu öğretilmiş olmasına rağmen, onlar yine 
aşın giderek "Allah’tan bir ruh"u, “Allah'ın ruhu diye değiştirdiler ve 
Kutsal ruhun anlamını Hz. Isa'ya (a.s) hülûl eden “Allah'ın kendi 
ruhu” diye saptırdılar. Dinde yaptıklan bu saptırmalar “üçlü dokt¬ 
rin” inancına neden oldu. Üçün birliği, yani Baba, Oğul, ve Kutsal 
ruh un bir tek Tannda birleşmesi inancı. 

"Allah'tan bir ruh" ifadesini Matta Incili'ndeki ifadesinin tersine 
“Allah’ın ruhu” (Kutsal ruh) diye değiştirdiler. Oysa Matta'da (1; 20) 
“Meryem'de hasıl olan şey ‘Kutsal ruh tan’ idi ifadesi geçiyordu. Yani 
Kutsal ruh'un kendisi değildi. 

214. Yani, “Hz. İsa (a.s) sadece Allah'tan bir ruh olduğuna ve O nun 
ilâhlıkta bir payı olmadığına göre, sınırlan aşmayın ve sadece Allah'a 
inanıp Hz. Isa (a.s) dahil bütün rasüllerine inanın.” Hz. İsa'nın (a.s) 
öğrettiği gerçek de budur ve gerçek Hıristiyan da buna inanmalı¬ 
dır. 

215. Hıristiyanlar üçün birliğine (teslis) inandıktan için eliştirili- 
yorlar ve onlara haddi aşmamalan tavsiye ediliyor. Garip görünme¬ 
sine rağmen Hıristiyanlann hem Allah'ın birliğine, hem de teslise 
inandıklan bir gerçektir. Çünkü hiçbir Hıristiyan Hz. İsa'nın (a.s) Ki- 
tab-ı Mukaddes teki sözlerine göre Allah'tan başka ilâh olmadığı ger¬ 
çeğini reddedemez. Fakat Hıristiyanlığın daha ilk döneminde Logos 
doktirinin ortaya çıkması, onlan yanlış bir inanca yöneltti. Allah ve 
Kutsal ruh ile birlikte Hz. İsa'nın (a.s) ilâhlığına inanmaya başladı¬ 
lar. O zamandan beri bu iki zıt inancı uzlaştırmak onlann en önemli 
çıkmazlan olmuştur ve onsekiz yüzyıldan beri Hıristiyan İlâhiyatçı¬ 
lar bu kendi icat ettikleri sorunu çözmeye çalışmaktadırlar. Bundan 
başka, bu doktrinlerin değişik yorumlan üzerine birçok Hıristiyan 
mezhebi kurulmuş ve her mezhebin diğerini küfürle suçladığı birçok 
dinî tartışmalar ortaya çıkmıştır. Kısacası bütün alimler ve tefsirci- 
ler ne Allah, ne de Hz. Isa (a. s) tarafından ortaya konulmayan bu me¬ 
selenin çözümlenmesi için uğraşmaktadırlar. Bu sorunun çözümü¬ 
nün olmadığı açıktır; çünkü hiç kimse, hem üç kişinin ilâhlığmı pay- 
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laştıklan, hem de Allah'ın hiç ortağı olmaksızın tek olduğa inancını 
savunan bir sorunu çözümleyemez. Bu ikilem, onların İlâhî sınırlan 
aşmalan sonucu ortaya çıktığı için, ancak haddi aşmaktan sakınır* 
lar, Hz. İsa'nın (a.s) ve Kutsal ruh un ilâhhğı inancından vazgeçerler, 
yalnız Allah'a ibadet edip bağlanırlar ve Hz. İsa'yı (a.s) Allah'ın ilahlı- 
ğma ortak değil Allah'ın Rasûlü olarak kabul ederlerse bu ikilem çö¬ 
zülebilir; ancak tüm şartlar yerine getirildiğinde mümkündür bu. 

216. Bu ayet, Hz. Isa'nın (a.s) Allah'ın oğlu olduğuna inanan 
Hıristiyanların haddi aştıkları dördüncü noktayı reddeder. Bu 
inançla onlar, kendi dinlerinin sınırını aşmışlardır. Yeni Ahid'in ilk 
üç kitabına göre (bu sözler güvenilir kabul edüse bile) Hz. İsa (a. s) Al¬ 
lah'la insan arasındaki ilişkiyi baba ile oğul arasındaki ilişkiye ben¬ 
zetmiştir ve Israiloğullan arasında yaygın olan geleneğe göre, Allah'a 
mecazi olarak baba demiştir. Eski Ahid'te de buna benzer birçok ör¬ 
nekler vardır. Hz. İsa (as) "Baba" kelimesini kavminin kullandığı an¬ 
lamda da kullanmıştır. O, Allah'ı sadece kendi babası olarak değil, 
tüm insanlığın babası olarak adlandırmıştır. Fakat buna rağmen 
Hıristiyanlar sının aşıp Hz. İsa'yı (a.s) Allah'ın tek oğlu olarak ilân et¬ 
mişlerdir. Onlar, bu saçma inancı, Hz. İsa'nın (a.s) Allah'ın tezahürü 
olduğu ve O’nun Kelimesi Ve Kutsal ruhu nun tecessüm etmiş şekli 
olduğu varsayımına dayandırmışlardır. Aynı zamanda Allah’ın bü¬ 
tün insanlığın işlediği günahın yükünü üzerine alması, çarmıha ge¬ 
rilmesi ve kendi kanı ile insanların günahlarına kefaret olması için, 
kendi biricik oğlunu yeryüzüne gönderdiğine inanarak, büyük bir 
sapıklığa düşmüşlerdir. Bu inanç tamamen onların hayallerinin 
ürünüdür, çünkü Hz. İsa'nın (a.s) bunu destekler nitelikte bir tek 
sözü bile yoktur. 

Burada Allah “Kefaret" doktrinini reddetmiyor, çünkü bu 
Hıristiyan inancının temel bir ilkesi değildir. Bilâkis (a) Hz. İsa'nın 
(a.s) Allah'ın oğlu olduğu inancının (b) “Eğer Hz. İsa (a.s) Allah'ın oğ¬ 
lu ise, neden çarmıha gerilerek öldürüldü?” sorusuna verilen felsefi 
ve mistik cevabın bir yan ürünüdür. Hz. lsa nın (a.s) Allah'ın oğlu ol¬ 
madığı ve çarmıhta ölmediği gösterildiğinde, bu doktrin de zaten oto¬ 
matik olarak reddedilmiş olmaktadır. 

217. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ın olduğu için, onlar¬ 
dan hiçbiri O'nun baba-oğul ilişkisi içinde değil, bilâkis efendi ve kö¬ 
le ilişkisi içindedirler. 

218. Allah mülkünü idare etmeye yeter ve bunun için bir oğula ih¬ 

tiyacı yoktur. 
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172 Mesih de, yakınlaştırılmış (yüksek derece sahibi) melekler de, 
Allah'a kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar. Kim O'na ibadet et¬ 
meğe 'karşı çekimser' davranırsa ve büyklenme gösterirse (bilmeli ki,) 

onlann tümünü huzurunda toplayacaktır. 
173 Ama iman edenler ve salih amellerde bulunanlar, onlara ecirleri¬ 

ni eksiksiz ödeyecek ve onlara kendi fazlından ekleyecektir de. Çekim¬ 
ser davrananlar ve büyüklenenler, onları acıklı bir azabla azablandıra- 
caktır ve kendileri için Allah'tan başka bir (veli) koruyucu-dost ve yar¬ 
dımcı da bulamıyacaklardır. 

174 Ey insanlar, Rabbinizden size 'kesin bir kanıt (burhan)' geldi ve 
size apaçık bir nur (Kur'an) indirdik. 

175 İşte Allah'a iman edenler ve O'na sanlanlar, onları kendisinden 
olan bir rahmetin ve bir fazlın içine yerleştirecektir ve onlan Kendisine 
varan dosdoğru bir yola yöneltip-iletecektir. 

176 Senden fetva isterler.219 De ki: "Allah, 'çocuksuz ve babasız ola¬ 

nın (kelâlenin)' mirasına ilişkin hükmü açıklar:220 Ölen kişinin çocuğu 
yok da kız kardeşi221 varsa, geride bıraktıklarının yansı kız kardeşinin- 
dir. Ama (Ölen) kız kardeşinin çocuğu yoksa, kendisi (erkek kardeşi)222 

ona mirasçı olur. Eğer kız kardeşi iki ise, geride bıraktıklannm üçte ikisi 
onlanndır.223 Ama (mirasçılar) erkekler ve kız kardeşler ise, bu durumda 
erkek için dişinin iki payı vardır. Allah, -şaşınp sapmayasınız diye- açık¬ 
lar. Allah, her şeyi bilendir. 

AÇIKLAMA 

219 176. ayet bu sure nazil olduktan çok uzun bir süre sonra indi¬ 
rilmiştir. O kadar sonra nazil olmuştur ki, bazı hadislere göre bu, 
Kurariın nazil olan son ayetidir. Sıhhatçe güvenilir hadislere göre 
bu ayet H. 9. yılda Nisa suresi tam bir sure olarak okunurken nazil 
olmuştur. Bu nedenle, bu ayet surenin başında mirasla ilgili ayetlere 
eklenmemiş, fakat bir ilâve şeklinde surenin sonuna eklenmiştir. 

220. "Kelale"nin anlamı konusunda farklı görüşler vardır. Bazı 

müfessirlere göre Kelale, ne çocuğu, ne babası, ne de dedesi hayatta 
olmaksızın ölen kişidir. Bazılarına göre ise, babası veya dedesi ha¬ 
yatta olsun olmasın, geride çocuk bırakmadan ölen kimse demektir. 
Hz. Ömer de (s.a) bu konuda kesin bir karara varamamıştır. Bunun¬ 
la birlikte fakihlerin çoğu Kelâle nin, babası ve dedesi kendisinden 
önce ölmüş olan ve geride çocuk bırakmaksızın ölen kişi olduğu yo¬ 
lundaki Hz. Ebu Bekir'in (r.a) görüşünü benimsemişlerdir. Bu gö¬ 
rüş, Kur'an tarafından da desteklenmektedir. Çünkü Kur an da Ke¬ 
lale’nin mirasının yansının kız kardeşe verilmesi gerektiği bildirili- 
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yor. Oysa baba hayatta olsa kız kardeş mirastan hiçbir pay ala¬ 
maz. 

221. Burada ortak anne-babadan veya aynı babadan olma kız ve 
erkek kardeşlerin kastedildiği konusunda görüş birliği vardır. Hz. 
Ebu Bekir (r.a) bu şekilde tefsir etmiş ve sahabenin hiçbiri, bu konu¬ 
da ona ihtilaf etmemişlerdir. 

222. Başka varis olmadığında erkek kardeş mirasın tümünü alır. 
Örneğin çocuğu olmayan kadımn kocası hayatta ise, kadının karde¬ 
şi. kocaya düşen pay verildikten sonra geriye kalan bütün mirasa 
sahip olur. 

223. Aynı durum ikiden fazla kızkardeş için de geçerlidir. 

NİSA SURESİNİN SONU 
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5 

MAİDE SURESİ 

GİRİŞ 

Ad»: Bu sure adını, içinde maide kelimesinin geçtiği 112. ayetten 
alır. Daha başka pek çok surenin adı gibi, bu surenin adının da ko¬ 
nusuyla özel bir bağlantısı yoktur. Yalnızca onu diğer surelerden 
ayıncı bir sembol olarak kulanılmıştır. 

Nüzul zamanı: Konusunun gösterdiği ve rivayetlerin de destekle¬ 
diği üzere, bu sure Hudeybiye anlaşmasından sonra, Hicret'in 6. yı¬ 
lında veya 7. yılın başlarında vahyolunmuştur. Bu nedenle, bu an¬ 
laşmadan doğan sorunları ele almaktadır. 

Hz. Peygamber (s.a) H. 6. yılın Zilkade ayında Umre yapmak için 
1400 müslümanla birlikte Mekke'ye gitti. Fakat, düşmanlığa bürü¬ 
nen Kureyş, Arabistan'ın tüm eski dinî geleneklerine aykırı olması¬ 
na rağmen Hz. Peygamber in bu düşüncesine engel oldu. Sert ve ki¬ 
nci görüşmelerden sonra Hudeybiye'de bir anlaşmaya varıldı. Buna 
göre umre gelecek yıl yapılacaktır. Müslümanlara gerçek İslâmî va¬ 
karla Mekke'ye haccetmenin yolunu öğretmek ve kâfirlerin kötü 
davranışlanna bir misilleme olarak, onlann Mekke'ye haccetmeleri¬ 
ne engel olmamayı emretmek için mükemmel bir fırsat doğmuş bu¬ 
lunuyordu. Pek çok kâfir Mekke'ye giderken müslümanlann topra¬ 
ğından geçmek zorunda kaldığı için bu zor da değildi. İşte bu neden¬ 
le, ilk ayetler Mekke'ye Hac la ilgili konulan ele almakta, aynı şeyler 
101-104. ayetlerde de vurgulanmaktadır. Surenin kalan konulan 
da aym döneme ait olmalıdır. 

Konunun sürekliliği, çok büyük ihtimalle surenin tamamının ay- 
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nı zamanda ve tek bir defada vahyolunduğunu göstermektedir. Ne 
var ki. bazı ayetlerin daha sonraki bir dönemde vahyedilip. sure 
içinde uygun düştükleri yerlere yerleştirilmiş olmalan da mümkün¬ 
dür. Fakat sure içinde, onun iki veya daha fazla ayn dönemde vah- 
yedildiğini gösterecek en küçük bir üslûp farklılığı, kesikliği yok¬ 
tur. 

Konu: Bu sure. Al-i İmran ve Nisa surelerinin vahyedildiği zaman¬ 
da geçerli olan şartlardan daha değişik ve farklı şartların gereklilik¬ 
lerine uygun olarak vahyedilmiştir. Adı geçen surelerin vahyedildiği 
dönemde Uhuddaki gerileyişin yarattığı şok. Medine'nin çevresini 
müslümanlar için tehlikeli bir hale getirmişken, şimdi İslâm artık 
savunmasız bir güç olmaktan çıkmış ve İslâm Devleti nin sınırlan 
doğuda Necid e, batıda Kızıl deniz e, kuzeyde Suriye ve güneyde ise 
Mekke'ye uzanmış bulunuyordu. Uhud daki gerileyişleri müslü- 
manlann kararlılıklarını sarsamamış; aksine daha da hareketlen- 
dirmişti onlan. Tükenmek bilmez kavgalannın ve eşsiz fedâkarlıkla- 
nnm sonucu olarak, 200 mil yançapındaki bir alanın içinde kalan 
komşu kabilelerin gücü kınlmıştı. Medine'yi tehdit edip duran 
Yahudi başbelası bertaraf edilmiş ve Hicaz'ın kalan yörelerindeki 
Yahudiler de Medine Devleti ne vergi verir duruma gelmişlerdi. Ku- 
reyş'in İslâm'ı ezmek için harcadığı son çaba da Hendek Savaşı nda 
etkisiz bırakılmıştı. Artık Araplar, hiçbir gücün İslâmî hareketi kıra¬ 
mayacağını iyice anlamışlardı. İslâm, halkın zihinlerine ve kalpleri¬ 
ne hükmeden bir akide değildi yalnızca; sınırlan içinde yaşayan in- 
sanlann hayatlamm her yönüne hükmeden bir devletti de aym za¬ 
manda. Artık müslümanlar inançlanna göre, herhangi bir engelle 
karşılaşmadan kendi hayatlannı yaşayabiliyorlardı. 

Bu dönemde bir başka gelişme daha olmuştu. İslâmî bakış açısı 
ve İslâm'ın ilkelerine uygunluk içinde bir İslâm medeniyeti doğmuş¬ 
tu. Tüm yönleriyle diğer medeniyetlerden bütünüyle farklı bir mede¬ 
niyetti bu. Müslümanlann ahlâkî, sosyal ve kültürel davranış biçim¬ 
lerinde gayri müslimlerden açıkça ayıran bir medeniyeti. Islâm Dev- 
leti'nin tüm topraklarında camiler yapılmıştı. Cemaatle namaz yer¬ 
leşmiş ve her yerleşim bölgesi ve kabile için bir imam atanmıştı. Bü¬ 
tün ayrıntılarıyla tesbit edilen Islâm medeni ve ceza hukuku, İslâm 
mahkemeleri tarafından uygulanıyordu. Yeni baştan düzenlenmiş 
olan ticaret ve alış-veriş biçimleri eskilerinin yerini almıştı. Evlenme 
ve boşanma, kadın-erkek ayırımı, zina, iftira ve benzeri suçların ce¬ 
zalarıyla ilgili İslâmî yasalar müslümanlann sosyal hayatına yeni 
bir şekil vermişti. Sosyal davranış biçimleri, konuşmalan, giyimleri, 
yaşayış şekilleri, kültürleri vs. kendine özgü apayn bir kalıba girmiş- 
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ti. Bütün bu değişimlerin sonucu olarak, müslüman olmayanlar, 
müslümanlann artık bir daha eski durumlarına döneceklerini unla¬ 
mıyorlardı. 

Hudeybiye Anlaşmasından önce müslümanlar, müslüman olma¬ 
yan Kureyş'le öylesine bir mücadele içine girmişlerdi ki, mesajlannı 
yayacak vakitleri bile yoktu. Bu durum, bir yenilgi gibi görülmekle 
birlikte, gerçekte, kazanılan bir zafer olan Hudeybiye Anlaşmasıyla 
ortadan kalktı. Müslümanlar bu zaferin sonucunda yalnızca kendi 
topraklarında sükûna kavuşmakla kalmadılar, aynı zamanda çevre 
bölgelere mesajlarım götürme fırsatını da buldular. Bu arada Hz. 
Peygamber (s.a) Iran, Mısır ve Roma İmparatorluğu (Bizans-çev.) 
hükümdarlarına onlan İslâm'a davet eden mektuplar gönderdi. Yi¬ 
ne bu dönemde Islâm davetçileri kabileler arasında yayılıp, onlan 
Allah'ın ilâhı Yolu nu kabule çağırdılar. 

Mâide Suresinin vahyedildiği dönemde durum kısaca buydu. 
Konular: Mâide suresi şu üç ana konuyu ele alır: 
1) Müslümanlann dinî, kültürel ve siyasal hayatlanyla ilgili hüküm¬ 

ler, talimatlar: 

Bu bağlamda, Hac yolculuğuyla ilgili hükümler manzumesi orta¬ 
ya konur; Allah'ın ‘şeaîri’ne tam bir saygı emredilir ve Kâbe'ye gelen 
hacılara karşı girişilecek her türlü engelleme ve müdahale yasakla¬ 
nır. Yiyecekler konusunda neyin helal, neyin haram olduğuyla ilgili 
kesin hükümler ve düzenlemeler getirilir ve İslâm öncesi çağın koy¬ 
duğu saçma sınırlamalar kaldırılır. Kitap ehlinin yemeğini yeme ve 
kadınlarıyla evlenme izni verilir. Abdest, gusül ve teyemmümle ilgili 
hükümler ve düzenlemeler ortaya konur, isyan, kamunun huzuru¬ 
nu bozma ve hırsızlıkla ilgili cezalar belirtilir, içki, kumar mutlak 
anlamda yasaklanır. Yemin kefareti açıklanır ve şahitlik yasasına 
yeni ilâveler yapılır. 

2) Müslümanlara uyarılar: 

Artık müslümanlar hâkim duruma geçtiklerine göre, iktidarın 
kendilerini bozması tehlikesi sözkonusudur. Bu nedenle Allah müs- 
lümanlan, büyük imtihan döneminde, adalete bağlı kalmaları ve 
kendilerinden önce geçen kitap ehlinin hatalarına düşmemeleri ko¬ 
nusunda tekrar tekrar uyarmaktadır. Kendilerine Allah'a ve Rasû- 
lü'ne itaat ahdine bağlı kalmaları; Allah ve Rasûlü'nün emir ve ya¬ 
saklarım, onlan yerine getirmeyen Yahudi ve Hıristiyanlann karşı¬ 
laştıktan kötü sonuçlardan korunmalan için, titizlikle gözetmeleri 
emredilmektedir. Yine, tüm işlerinde Kur'an-ı Kerim in emir ve ya- 
saklanna uymalan ifade olunmakta ve nifaka (münafıklığa) karşı 
uyanlmaktadırlar. 
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3) Yahudilere ve Hıristiyanlara uyanlar: 

Yahudilerin gücü tümüyle zayıflatılmış ve Kıızey Arabistan'daki 
hemen hemen tüm yerleşim bölgeleri müslümanlann yönetimi altı¬ 
na girmiştir. Bu nedenle Yahudiler yanlış tavırlarına karşı yeniden 
uyanlmakta ve Doğru Yolu izlemeye çağrılmaktadırlar. Aynı şekilde 
Hıristiyanlara da ayrıntılı bir davet yapılmaktadır. İnançlarındaki 
yanılgılar açıkça belirtilmekte ve kendilerine Hz. Peygamber in (s.a) 
yol göstericiliğini kabul etmeleri konusunda uyanda bulunulmak¬ 
tadır. Burada hemen belirtelim ki. mecûsilere ve komşu ülkelerdeki 
putperestlere doğrudan bir çağn yapılmamaktadır. Çünkü onlann 
durumlan müşrik Araplara yapılan seslenişlerle zaten ortaya ko¬ 
nulmuş, kendilerine aynca seslenmeye gerek kalmamıştır. 

ÖZET 

Konu: İslâm Toplumu'nun yerleşip-pekişmesi: 
İslâm Toplumu'nun yerleşmesi için Nisa Suresi'nde verilen tali¬ 

matların devamında müslümanlar, tüm yükümlülüklerini gözetip 
yerine getirmeye yöneltilmekte, bu amaç doğrultusunda müslü- 
manlan eğitmek için yeni yeni düzenlemeler getirilmektedir. 

Aynca müslümanlar hâkim güç olarak iktidarda bulunmanın ge¬ 
tirmesi muhtemel sapmalara karşı uyarılıp. Kuranın Ahdi’ni gözet¬ 
meye yöneltilmektedirler. Yine, kendi adlarına. Doğru Yol karşısın¬ 
daki yanlış tavırlarını bırakıp. Peygamber Hz. Muhamed'in (s.a) ge¬ 
tirdiği hidayeti kabul etme konusunda uyarılan Yahudi ve 
Hıristiyanlann başansızlıklanndan ders almaya çağrılmaktadır¬ 
lar. 

Konular ve Birbirleriyle Olan Bağlantılan: 

I- 10. Müminler, tüm yükümlülüklerini inceden inceye yerine ge¬ 
tirmeye ve İlâhı Hukukun yiyecek, cinsiyet, namaz, adalet vb. hak¬ 
kında öngördüğü düzenlemeye uymaya sevkedilmektedirler. 

II- 26. Müslümanlar kendilerinden önce gelenlerin yanılgıları kar¬ 
şısında uyarılmaktadır; Sırat-ı Müstakim i izlemek ve ahidlerini bo¬ 
zarak bâtıl yollara sapan Yahudi ve Hıristiyanların ortaya koydukla¬ 
rı kötü örnekten sakınmalıdırlar. Aynca. Yahudi ve Hıristiyanlar da 
tuttuklan yanlış yol ve İslâm'ı kabul etme konusunda uyanlmakta- 
dır. 

27-32. Hz. Adem'in (a.s) iki oğlunun kıssasıyla Hz. Peygamber (s.a) 
ve ashabını öldürmek için kurdukları tuzak nedeniyle Yahudileri 
azarlama arasında bağlantı kurulmaktadır. (Ayet: 11, 30). Kıssa ay- 
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nca insan hayatının kutsallığını vurgulamak için de kullanılmakta¬ 
dır. 

33-40. Bu amaçla, Islâm Devletinde kaos meydana getirenler için 

cezalar öngörülmüş ve müminler İslâm'ı yerleştirmek için ellerinden 
geleni yapmaya çağrılmışlardır; mülkiyetin kutsallığı da aynca vur¬ 
gulanmaktadır. 

41-50. Hz. Peygamber (a.s) ve O nun aracılığıyla müslümanlar 

Yahudilerin düşmanlıklarına, şer planlarına ve tuzaklarına aldır¬ 
mayıp, Kur'an'm hidayetine uygun olarak Doğm Yol u yerleştirmek 
için ellerinden geleni yapmayı sürdürmesi konusunda yeniden te¬ 

min edilmektedir. Çünkü, kendi kitaplarına (Tevrat) sırt çevirenler¬ 
den daha iyi bir şey beklenemez. Peygamber, Hıristiyanlara da aynı 

şekilde davranmalıdır. Onlar da kendi İncillerini terketmişlerdir 
çünkü. 

51-69. Müminler ahlâkî çöküntü içinde bulunan Yahudi ve 

Hıristiyanlan dost ve sırdaş edinmemeleri için uyarılmaktadırlar. 
Müminler, münafıkların, kâfirlerin ve benzerlerinin desiseleri karşı¬ 
sında dikkatli ve korunmada olmalılar ve yalnızca gerçekten mümin 

olanlara güvenmelidirler. Sonra, kitap ehli de düşmanlıklarını bı¬ 
rakmaya, doğru tavır takınmaya çağrılmaktadır. Aksi takdirde kur¬ 
tulmaları mümkün olmayacaktır. 

70-86. Yahudi ve Hıristiyanların sapıklıkları konusu yeniden ele 

alınmakta, özellikle Hıristiyanlar Tevhîd akidesiyle ilgili hataların¬ 

dan dolayı azarlanmaktadırlar. Bununla birlikte, içlerinde gerçeğe 
daha yakın kişiler bulunması nedeniyle, katı kalpli Yahudilere ter¬ 
cih edilmektedirler. 

87-108. Surenin bu bölümünde, 1-10. ayetlerdekilere ek olarak, 

meşru ve gayri meşru olanla ilgili yeni düzenlemeler getirilmekte¬ 
dir. 

109-119. Surenin sonunda, akidelerini düzeltmeleri için yanlış yol¬ 

daki insanların yargılanması için Hüküm Günü Allah'la Peygamberi 

arasında geçecek konuşma yer almaktadır. Özelde kendisine inan¬ 

dıklarını ikrar eden Hıristiyanlan ve genelde peygamberleri vs. hak¬ 
kında bâtıl ümitler besleyenleri uyarmak için Isa Peygember le (a. s) 
yapılacak konuşma bir örnek olarak verilmiştir. 

120 Sonuç: “Ey insanlık! Göklerin ve yerin mülkü, hâkimiyeti Al¬ 

lah a aittir; o halde, O nun gerçek kullan olmaya bakmalı ve O’ndan 
korkmalısınız. Çünkü O her şeve kadirdir, gücü her şeye yeten¬ 
dir." 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Ey iman edenler! Akitleri titizlikle yerine getirin.1 Size dört ayaklı 
tüm otlayan hayvanlar2 helâl kılındı, ancak size okunanlar ve ihramlıy- 
ken3 avlanmayı helâl kılmamamız başka. Şüphesiz Allah dilediği hük¬ 
mü koyar.4 

2 Ey iman edenler, Allah'ın şiarlarına,5 haram olan ay'a, kurbanlık 
hayvanlara, (onlardaki) gerdanlıklara ve Rablerinden bir fazl ve hoşnut¬ 
luk isteyerek Beyt-i Haram'a gelenlere sakın saygısızlık etmeyin.6 İh¬ 
ramdan çıktınız mı artık avlanabilirsiniz.7 Sizi Mescid-i Haram'dan alı¬ 
koyduklarından dolayı bir topluluğa olan kininiz, sakın sizi haddi aş¬ 
maya sürüklemesin.8 İyilik ve takva konsunda yardımlaşın, günah ve 
haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah'tan korkup-sakının. Gerçekten 
Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır. 

AÇIKLAMA 

1. Yani, “sizin için bu surede açıklanan ve genelde İlâhî Hukuk ta 

ortaya konan tüm akitleri yerine getirin, tüm sınırlan gözetin." Bu 
kısa giriş cümlesinden sonra, titizlikle uyulması gereken sınırlar, 
akitler sıralanmaya başlıyor. 

2. Arapça En'am kelimesi deve, sığır, koyun ve keçi, behîme ise, dört 
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ayaklı otlayan tüm hayvanlar için kullanılır. İki kelimenin (isim tam¬ 
laması şeklinde) birlikte kullanılması, En'am kelimesinin ifade ettiği 
dört tür hayvanı andıran tüm otlayan dört ayaklıları içine alarak an¬ 
lamı daha kapsamlı hale getirmiştir. Yine başka hayvanlan öldürüp 
yiyerek beslenen etoburlann gayri meşru olduğunu da imâ etmekte¬ 
dir. Hz. Peygamber (s.a) bir hadislerinde et yiyenlerin gayri meşru ol¬ 
duğunu ifade ederek bu durumu açıklığa kavuşturmuştur. Aynı şe¬ 
kilde. pençesi olup, yiyecek için başka hayvanlan öldüren veya İaşe 
(ölmüş vücut, ceset) yiyen kuşlann da haram olduğunu belirtmiştir. 
İbn Abbas'tan rivayet edilen bir hadise göre. Hz. Peygamber (s.a) eto¬ 
burlann ve pençeli kuşlann etinin yenmesini yasaklamışlardır. De¬ 
ğişik sahabelerden gelen daha başka hadisler de bu hükmü destek¬ 
lemektedir. 

3. İhram. Kâbe'den bilinen uzaklıktaki belirli mesafeler içinde gi¬ 
yilmesi gereken hac elbisesidir. Hacılann günlük elbiselerini çıka- 
np, hac elbiselerini giymedikçe Kabe'ye varmalan meşru değildir. 
İhram, biri bele sanlan, diğeri omuzlara atılan dikişsiz ve süssüz iki 
parça kumaştan oluşur. Ayaklann üst yüzeyi, topuklar ve baş açık 
olmalıdır. Buna ihramlı bulunma denir. Bu hal normalde meşru 
olan bazı şeyleri gayri meşru kılar. Sözgelimi traş olunmaz, saç kesil¬ 
mez elbiseler giyilip süsler takılmaz, koku kullanılmaz, şehevî arzu¬ 
lara dalınmaz vs. Bir diğer sınırlama da, hiçbir canlının öldürülme- 
mesi, avlanıtmaması veya kimsenin avda yardıma itilmemesidir. 

4. Bu demektir ki, dilediği emri vermekte Allah mutlak yetki sahi¬ 
bidir ve kulların bunu sorgulamaya hiç bir haklan yoktur. Allah'ın 
tüm irade ve emirleri hikmete dayanıyor ve tam bir üstünlük ve mü¬ 
kemmeliyet taşıyorsa da, yine de bir müslüman, sadece kendi dü¬ 
şüncesi ve kendi haynna uygun olması sebebiyle itaat etmez; an¬ 
cak, üstündeki Hakimiyet Sahibi nin emirleri olduğu için itaat eder. 
Eğer Allah bir şeyi gayri meşru ilân etmişse, bu bir başka nedenle de¬ 
ğil, ancak O gayri meşru ilân ettiği için gayri meşrudur. Aynı şekilde, 
O bir şeyi meşru yapmışsa, yine o şeyin ve her şeyin sahibinin kulla- 
nna onun kullanma izni vermesinden başka bir nedenle meşru ol¬ 
maz. Bu nedenledir ki. Kur an bu temel ilke üzerinde yani bir şeyi 
meşru veya gayri meşru yapan tek temelin Mâlik in onun kullanımı¬ 
na izin verip vermediği üzerinde şiddetle durur. Yine, kulların bir şe¬ 
yi meşru veya gayri meşri saymak konusunda bundan başka hiçbir 
dayanağı yoktur. Bir şeyi, eğer Allah meşru kılmışsa meşrudur, ya¬ 
saklamışsa meşru değildir. 

5. Şeâir, şiânn çoğuludur. Bir yol, bir akide, bir düşünce biçimi bir 
eylem veya bir sistemi sembolize eden bir nesne veya onun temsilci¬ 
sine, bir amblem görevi gördüğünden dolayı şiar denilir. Resmî bay¬ 
raklar polis veya asker üniformaları, paralar, pullar vs. yönetimi al¬ 
tındakilerden ve belli ölçülerde başkalarından kendilerine gerekli 
saygı isteyen hükümetlerin şeâiridir. Sözgelimi, Tapmak, Ekmek- 
Şarap Yemeği plâtformu, haç vs. Hıristiyanlığın şeâiridir. Orak ve çe- 
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kiç Komünist Parti nin şiân, SS’ler Nazi Partisi nin şiândır. Tüm bun¬ 

lar izleyicilerinden sembolleri için saygı isterler. Eğer bir kimse, bir 
sistemin sembollerinden birine saygısızlık gösterirse, bu o sisteme 

karşı bir düşmanlık göstergesidir ve eğer saygısızlık gösteren kişi ay¬ 

nı sisteme aitse bu durumda bu hareket bir isyan, bir yüz çevirme 

(irtidat) demektir. 
Allah'ın şeairi putatapıcılık, küfr ve tanrıtanımazlık şekillerine 

aykın olarak Allah a ibadetin saf şeklini temsil eden işaret ve sem¬ 
bollerdir. Psikolojik temelleri yalnızca Allah’a ibadete dayandığı ve 

şu veya bu şekilde şirk ya da küfürle kirietilmediği sürece nerede ve 
hangi sistemde karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, müslümanlann Al¬ 
lah'ın şiarlarına saygı göstermeleri gerekir. Bu bakımdan eğer bir 
müslüman bir gayri müslimin inanç veya hareketlerinde Allah'a iba¬ 

detten öğeler taşıyan bir şey bulursa, bu öğeye ve Allah a ibadetle 
bağlantılı sembollere gereken saygıyı gösterecektir. Bu noktada 

müslüman olmayanlarla hiçbir tartışmaya girilmez; tartışma, an¬ 
cak Allah a ibadet, başkalarına ibadetle kirletildiği zaman ortaya çı¬ 

kar. 
Bu bağlamda şu nokta iyi anlaşılmalıdır ki. Allah'ın şiarlarına ge¬ 

reken saygıyı gösterme emri, müslümanlann Mekke'yi ellerinde bu¬ 

lunduran müşrik Araplarla savaşta olduğu bir zamanda gelmiştir. 
Müşrik Araplardan bazılan Kabe'ye giderken müslümanlann ken¬ 

dilerini kolayca vurabilecekleri yollardan geçmek durumunda ol- 
duklanndan bu emir gerekliydi. Bu yüzden müslümanlara, putpe¬ 

rest de olsalar, kendileriyle savaş halinde de olsalar, Allah'ın Evi'ne 
giden müşriklere eziyet etmeme emri verilmektedir. Yine, müslü- 

manlar Hac aylannda onlara saldırmamak, kurban olarak Allah’ın 
Evi'ne götürdükleri hayvanlan ellerinden almamalıdırlar. Bu, bo¬ 

zuk dinlerinde sağlam kalmış olan Allah'a ibadet öğesine saygı gös¬ 
terilip. ayak altına alınmamasını temin içindir. 

6. Savaş hali nedeniyle müslümanlann çiğnemesi tehlikesi bu¬ 

lunduğundan, emr'in hemen arkasından Allah'ın birkaç şian özel¬ 

likle anılmaktadır. Tabii ki, saygı gösterilmesi gereken yalnızca bu 
şiarlar değildir. 

7. Burada hemen İhram la ilgili emir gelmektedir. Çünkü Allah'ın 

şiarlarından biridir bu. Allah'ın şiarlarından birini çiğnemek olduğu 

için thramlıyken avlanma yasaklanmaktadır. Fakat, hükme göre lh- 

ram'ın sınırlamaları sona erdiğinde istenilirse avlanmaya izin veril¬ 

mektedir. 
8. Bu yasak, müslümanlann müşrik Arapların hac'ca gelmelerine 

engel olmalanm ve kendi bölgelerinden geçerlerken onlara saldır¬ 
malarını önlemek için konmuştur. Düşmanlan, eski âdetlerine bile 
zıt olarak kendilerini Kâbe'yi ziyaretten ve haccetmekten alıkoyduk¬ 

larından dolayı müslü manlar öyle kızgındılar ki, misillemede bulu¬ 

nabilirlerdi. Fakat Allah sınırlan aşmamalan için kendilerini uyar¬ 

maktadır. 
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•• _ 
3 Olü eti, kan, domıız eti, Allah'tan başkası adına kesilen, boğul¬ 

muş,10 vurulmuş, yüksek bir yerden düşmüş, boynuzlanmış, yırtıcı hay¬ 
van tarafından yenmiş, -(henüz canlıyken yetişip) kestikleriniz hariç,-11 
dikili taşlar üzerine12 boğazlanan13 (hayvanlar), ve fal oklarıyla kısmet 
aramanız14 size haram kılındı. Bunlar fısktır (günahla yoldan sapmadır.) 
Bugün küfre sapanlar, sizin dininizden (dininizi yıkmaktan) umut kes¬ 
mişlerdir. Artık onlardan korkmayın, Ben'den korkun.15 Bugün size di¬ 
ninizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din 
olarak İslâm'ı seçip-beğendim.16 Kim 'şiddetli bir açlıkta kaçınılmaz bir 
ihtiyaçla karşı karşıya kalırsa' -günaha eğilim göstermeksizin- (bu ha¬ 

ram saydıklarımızdan yetecek kadar yiyebilir.) Çünkü Allah bağışla¬ 
yandır, esirgeyendir.17 

AÇIKLAMA 

9. Yani, “normal ölümle ölen hayvan etleri.” 

10. Yani, Allah’ın adından başka bir kimse veya bir şey adma bo¬ 

ğazlanan veya bir veli (aziz), bir tanrı ya da bir tanrıça vs.ye sunma 
niyetiyle boğazlanan hayvanın eti. (Ayrıca bkz. Bakara: 171). 

11. “Eğer bir hayvanın başına bunlardan biri gelir de yine ölmez ve 
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gereği gibi boğazlanırsa, onun etini yemek helaldir." Buradan temiz 
bir hayvanın etinin ancak öngörüldüğü şekilde boğazlanmasıyla 
helâl olacağı ve onu helâl kılmanın başka bir yolunun bulunmadığı 

anlamı da çıkmaktadır. Hayvan öngörüldüğü şekilde, yani boğazın 
çoğu kısmı kanın serbestçe akmasına imkân verecek biçimde kesi¬ 
lir. Eğer boynun tamamı koparılır veya hayvan boğazından sıkılarak 

ya da bir başka şekilde öldürülürse, gerektiği gibi boğazlanmış ol¬ 
maz. Çünkü, bu durumda kanın çoğu vücutta kalır ve farklı yerlerde 
pıhtılaşıp ete yapışır. Fakat, eğer öngörüldüğü şekilde boğazlanacak 
olursa, vücudun tamamı beyinle bağlantılı olarak kanın bütünüyle 
vücuttan akmasına izin verecek kadar uzun bir süre kalır ve et biz¬ 
zat haram (haram liaynihı) olan kandan temizlenir. Bu bakımdan, 
etin helâl olması için kandan temizlenmesi gerekir. 

12. Arapça'da nusub, özelikle herhangi bir aziz veya tann için ken¬ 

dilerine kurban gayri meşru bir tapınmadan dolayı kurbanın kesil¬ 
diği her türlü yer için kullanılır. 

13. Bu bağlamda, hükmün yiyecekleri haram veya helâl kılmak 

için Öngördüğü sınırlann tıbbî açıdan değil de ahlâkî ve manevî açı¬ 
dan çizildiği iyice anlaşılmalıdır. Tıpla ilgili konularda bu sınırlama 

kişinin kendi yargı ve algı gücüne bırakılmıştır. Sağlığı ve beslenme¬ 
si açısından nelerin yararlı, nelerin zararlı olduğunu bulup çıkar¬ 
mak kişinin kendi işidir. Hüküm, bu sahada yol göstericilik için her 

hangi bir sorumluluk yüklenmez. Böyle yapmış olsaydı, ilk yasak¬ 
lanması gereken zehir olurdu. Fakat ne Kur'an'da, ne de hadislerde 
mutlak olarak ne zehirden söz edilir, ne de başka öldürücü şeyler¬ 

den. Hüküm, ancak neyin ahlâkî veya manevî açıdan zararlı ya da 
yararlı olduğu ve helâl şeyleri kazanmanın doğru ve yanlış yollarıyla 
ilgilenir. İnsanın kendi kendine bunlan ortaya çıkarma aracının bu¬ 

lunmadığı ve bu nedenle hükmün yol göstericiliği olmadan bu alan¬ 
da yanlışlıklar yapabileceği açıktır. Bu yüzden, yasaklanan şeyler 
temizlik (tayyib) veya ahlâk ya da inanç açısından zararlı olduğu için 

yasaklanmıştır. Meşru kılınan şeyler ise, bütün bu kötülüklerden 
uzak olduğu için meşru kılınmıştır. 

Burada, halkın açıkça anlaması için Allah'ın neden bazı yasakla¬ 

rın altında yatan hikmeti açıklamadığı sorulabilir. Bunun nedeni, 

bunlan insanın kavramasının mümkün olmamasıdır. Sözgelimi 
lâşe, kan veya domuz eti yemenin getireceği ahlâkî kötülükleri de¬ 

rinliğine araştırmamız mümkün olmadığı gibi, bunlann nasıl ve 
hangi ölçülerde ortaya çıkacağını bilebilmemiz de kolay değildir. 
Çünkü elimizdeki ahlâkîliği ölçüp tartacak hiçbir araç yoktur. Bu 

bakımdan bunlann kötü sonuçlan açıklanmış bile olsa, doğrulukla- 
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rını ölçecek bir araç olmadığından şüpheler yine de dağılmayacak - 
tır. 

Allah'ın helâl ve haram sınırlarının gözetimini, bir inanç sorunu 
olarak ortaya koymasının nedeni budur. Kuranın Allah'm Kitabı ve 
Hz. Peygamberin (s.a) O'nun Rasûlü olduğuna. Alim ve Hakim ola¬ 
rak da Allah'a inanan bir kişi, arkada yatan hikmeti anlasın veya an¬ 
lamasın, bu sınırlan gözetecektir. Öte yandan, bu temel akideyi ka¬ 
bul etmiyorsa, insani bilgiye göre zararlı olanlardan kaçınarak, in¬ 
sanın zararlı olduğunu bilemediği şeylerin sonuçlanna katlanmaya 
da devam edecektir. 

14. Bu ayet üç tür yasaktan oluşmaktadır 

Bir tann, tannça veya benzerlerinden, şirk olan yollarla talihini 
öğrenmek için fal oklan çekmeyi veya gelecekleri ya da anlaşmazlık- 
lan çözümlemekle ilgili işaretler almayı yasaklamaktadır. Söz geli- 
mi, Mekke'nin putperest Kureyş kabilesi bu amaçla Kâbe'de Hûbel 
putunu seçmişlerdi, onun yanında yedi fal oku bulundururlardı. 
Putun bakıcısına (din adamına) kurban sunduktan ve bir takım me¬ 
rasimlerden sonra bir ok çekerler ve onun üzerine kazınmış bulu¬ 
nan yazılan Hûbel'in hükmü olarak kabul ederlerdi. 

İkinci tür yasak, akla ve bilgiye başvurmadan herhangi bir şeyi iyi 
veya kötü işareti saymak, hayatın günlük sorunlan hakkında man¬ 
tıksız ve bâtıl karar alma yöntemleri ve yollarından, veya belli şeyle¬ 
ri, olaylan, durumlan ve benzerlerini uğursuzluk sayarak gelecek 
olaylar hakkında körce sonuçlara varmaktan oluşmaktadır. Kısaca, 
fal yöntemlerini ve kehanetleri içine almaktadır. 

Üçüncü yasak türü, kazanmanın meziyet ve liyâkate, hak, hizmet 
ve diğer akli yargılara değil de, salt şansa dayandığı tüm kumar çe¬ 
şitlerini kapsamaktadır. Örneğin, belli bir bilet sahibini jçok sayıda 
aynı türden bilet sahiplerinin zararına ödüllendiren tüm lotarya ve 
piyango çeşitleri, çok sayıda doğru cevabın içinde yalnızca şansa da¬ 
yanarak işaretlenen bir cevaba ödül veren bulmacalar, tüm bunlar 
haramdır. 

Ne var ki, eşit derecede meşru iki şey veya hak bulunup da, arala¬ 
rında hiçbir aklî seçim yapma yöntemi olmadığı zamanlarda kura 
çekmek İslâm'da meşrudur. Söz gelimi ortada her bakımdan aynı 
hakka sahip iki kişi bulunsun, hâkim birine öncelik tanıyacak hiç¬ 
bir aklî yargı yolu bulamasın ve taraflardan hiçbiri hakkından vaz¬ 
geçmesin. Böyle bir durumda, iki taraf da razı olursa sorun kura ile 
çözülür. Veya, iki meşru şeyden birini seçmek zorunda kalıp da, se¬ 
çimde güçlük çeken kişi kura atabilir. Hz. Peygamber (a. s) eşit hak¬ 
ka sahip iki kişi arasında seçim yapması gerekip de, kendisi birinin 
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lehine karar verdiğinde diğerinin alınacağını hissettiği zaman bu 
yöntemi uygularlardı. 

15. "Bugün" belli bir gün veya tarih değil, ayetin indiği gün demek¬ 

tir. "Kâfirler dininizden ümidini kesti" ifadesinin anlamı şudur: 

“Uzun süren sistemli bir direnme ve karşı çıkıştan sonra, dininizi 
başarısızlığa uğratma ümidini yitirdiler. Dininiz kalıcı bir hayat dü¬ 
zeni olup, sağlam bir temele oturduğundan, artık eski "Cahiliyet'e 

döneceğinizi ummuyorlar." Bu yüzden, "Onlardan değil, Ben’den kor¬ 
kun." Yani, kâfirlerden sizin dinî görevinizi yapmanıza engel olma 

yolunda gelecek bir müdahale tehlikesi yoktur. Allah'tan korkmalı, 
O'nun emir ve hükümlerini yerine getirmelisiniz. Çünkü herhangi 
bir korku nedeniniz kalmamıştır. Artık Yasaya itaatsizliğiniz, Al¬ 
lah'a itaat etme niyeti taşımadığınız anlamına gelecektir. 

16. "Dininizi kemâle erdirdim" demek, “Onu bütün bir düşünce, 

hayat sistemi ve medeniyet oluşturan kalıcı bir hayat tarzmın gerek¬ 
li tüm öğeleriyle donattım ve ilkelerini koydum. Tüm insanı sorunla¬ 
rın çözümü için ayrıntılı talimatları belirledim. Artık bundan böyle 
bir başka kaynaktan kılavuz ve talimat aramanıza gerek yoktur." de¬ 
mektir. 

“Nimetin tamamlanması”, hidâyet nimetinin tamamlanmasıdır. 

“Sizin için hayat tarzı olarak İslâm’dan razı oldum; çünkü itaati¬ 
nizle ve ona olan bağlılığınızla, kabul etmiş olduğunuz İslâm'a içten 
inandığınızı uygulamada da gösterdiniz. Sizi her türlü kölelik ve ba¬ 
ğımlılıktan kurtardığımdan, günlük yaşantınızda Ben den başkası¬ 
na teslim olmanız için hiçbir sebep kalmamıştır.” Burada şu anlam 

da gizlidir: “Tüm bu nimetlerime şükür olarak, çizilmiş bulunan sı¬ 
nırlan gözetmeyi asla ihmal etmeyiniz.” 

Bu bildirinin, Hz. Peygamber in (s. a) H. 10. yılda yaptığı Veda 
Haccı'nda indiğiyle ilgili sahih rivayetler konusunda görüşüm şu¬ 
dur Bu önce H. 6. yılda inmiş ve Hac'da yeri gelmişken ilân edilmesi 
için Hz. Peygamber e (s.a) yeniden gönderilmiştir. Çünkü, bu ayet, 
surenin Örgüsü içinde öylesine gereklidir ki, sure onsuz eksik kalır¬ 

dı. Bu yüzden, onun H. 10. yılda indikten sonra sureye konduğu dü¬ 
şünülemez. inanıyorum (ve doğru olan Allah katindadır) ki, indiği 
zaman bu ifadenin gerçek anlamı kavranılamamıştı. Bu nedenle, 

tüm Arabistan'ın itaat altına alındığı ve Islâm'ın gücünün doruğuna 
çıktığı H. 10. yılda. Veda Haccı münasebetiyle açıklanması için Hz. 
Peygamber'e (s.a) yeniden vahyolunmuştur. 

17. Lütfen bkz. Bakara an: 172. 
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4 Sana, kendilerine neyin helal kılındığını sorarlar. De ki: "Bütün te¬ 

miz çeler size helal kılındı."18 Allah’ın size öğrettiği gibi öğretip yetiştir¬ 

diğiniz avcı hayvanlarının yakal ayı verdiklerinden de19 -üzerlerine Al¬ 

lah'ın adını anarak-20 yiyin. Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, 

hesabı {abuk görendir. 

AÇIKLAMA 

18. Bu cevapta ince bir nokta gizlidir. Burada, açıkça helâl olduğu 

belirtilmedikçe her şeyi haram sayan bazı “dinî şahsiyetlerin şüp¬ 

heci tavırları tashih edilmektedir. Halkı kılı kırk yarmaya ve her şey¬ 

de hata bulmaya iten bu şüphenin giderilmesi gerekiyordu çünkü, 

öyle ki. halk hayatın her alanında tam bir helaller listesi istemeye 

başlar ve her şeye şüpheci bir tavırla yaklaşır. Soruyu soranlar, baş¬ 

ka her şeyi haram sayabilmek için ayrıntılı bir helaller listesi edinme 

niyeti taşımaktaydılar. Kuran aksini yaparak haramların ayrıntılı 

bir listesini verdi, kalan şeyleri helâl saydı. Büyük bir ıslahattı bu, 

çünkü, insan hayatını birçok bağlardan kurtarıyor ve insanlığa ge¬ 

niş dünyanın kapılarım ardına kadar açıyordu. Bundan önce, yal¬ 

nızca belli şeyler helâldi ve kalan geniş dünya haramdı; fakat bu ayet 

sınırlı şeyleri haram kılıp, öteki geniş dünyayı helâlleştirdi. 

Ayette yasak listesine alınmayan diğer pis şeylerin helâl sayılma¬ 

ması için "helâl", "tayyib"le nitelenmektedir. Bir şeyin “tayyib” (te¬ 

miz-saf) olup olmadığına karar vermenin ölçüsü konusunda şunu 
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söyleyebiliriz; İslâm hukukunun herhangi bir ilkesine göre pis ol¬ 
mayan, selim zevke aykırı düşmeyen veya evrensel düzeyde kültürlü 
kişiler tarafından iğrenç sayılmayan şeyler tayyibdir. 

19. Avcı hayvanlar; köpek, leopar, şahin, atmaca gibi vahşi hay¬ 

vanlan kovalamak ve onlan yaralamadan efendilerine yakalamak 
için eğitilmiş kuşlar ve daha başka hayvanlardır. Eğitilmiş av hay- 

vanlanyla avlanmak ise, avı hırpalayıp yaraladıklanndan gayri 
meşrudur. 

Bununla birlikte, fakihler arasında bu konuda görüş aynlıklan 
vardır. İmam Şafiî ve mezhebine bağlı olanlara göre, eğer su hayvanı 
veya su kuşu, yakaladığı avın üçte birini bile yerse, hayvanı av sahi¬ 
bi için değil, kendisi için yakaladığı anlamına geleceğinden, bu av 
haramdır. İmam Malik ve mezhebine bağlı olanlar, su kuşu veya 
hayvanı, eğer avın üçte birinden daha azmi yerse, kalan üçte iki veya 
daha fazlasının sahibine helâl olduğu görüşündedirler. İmam Ebu 
Hanife ve mezhebindekilere göre, av hayvanı yakaladığı hayvanın bir 
kısmını yerse, kalan kısım helâl değildir, fakat, su kuşu avın bir kıs¬ 
mım yerse, kalan kısım haram olmayacaktır. Çünkü av hayvanı avı 
yemeden sahibi için yakalayıp tutmak üzere eğitilebilir: Av kuşuyla 
yapılan av mutlak olarak haramdır. Çünkü bu kuşlar avı yakalayıp 
yemeden sahibine getirmek konusunda eğitilemezler. 

20. Yani, av hayvanlarını av için salarken “Bismillah” de. Bir ha¬ 

diste ifade olunduğuna göre, Adiy bin Hatem (r.a), Hz. Peygamber e 
(s.a) av köpeğiyle avlanıp avlanamayacağım sorar. Hz. Peygamber 
(s.a) “Köpeği salma anında ‘Bismillah’ çekersen, köpeğin ondan ye¬ 
memesi şartıyla avı yiyebilirsin. Aksi halde, köpek avı kendisi için 
yakalamış demek olacağından yiyemezsin” cevabını verir. Sonra 
Adiy bin Hatem (r.a) tekrar soran “Eğer köpeğimi avm üzerine salar, 
fakat ardından orada başka bir köpek bulursam ne yapanm?” Hz. 
Peygamber (s.a) şöyle cevap verir: “Onu yeme; çünkü Allah'm adını 
kendi köpeğin için andın, öbür köpek için değil.” 

Ayet, avm helâl olması için avcı hayvanın salınması anında “Bis¬ 

millah" çekilmesini emretmektedir. Bununla birlikte, eğer avlanan 
hayvan canlı bulunursa, Allah adına gerektiği şekilde boğazlanmalı- 
dır. Fakat, canlı ele geçirilememesi durumunda av ancak eğer avcı 
hayvanı salma anında da Allah'ın adı anılmışsa helâl olur. Aym hü¬ 
küm okla avlanma için de geçerlidir. 
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5 Bugün size temiz olan şeyler helal kılındı. (Kendilerine) kitap veri¬ 
lenlerin yemeği size helal, sizin de yemeğiniz onlara helaldir.21 Mü’min- 
lerden özgür ve iffetli kadınlar ile sizden önce (kendilerine) kitap veri¬ 
lenlerden özgür ve iffetli kadınlar da, namuslu, fuhuşta bulunmayan ve 
gizlice dostlar edinmemişler olarak -onlara ücretlerini (mehirlerini) 
ödediğiniz takdirde- size (helal kılındı.)22 Kim imanı tanımayıp küfte 
saparsa, elbette onun yaptığı boşa çıkmıştır. O ahirette hüsrana uğrayan¬ 
lardandır.23 

AÇIKLAMA 

21. "Kitap ehlinin yemeği", onlar tarafından kesilmiş oianlan da 
içine alır. 

"Kitap ehlinin yemeği size, sizinki de onlara helaldir" demek, ne bi¬ 
zim ne de onların üzerinde birlikte yemek konusunda sınırlama yok¬ 
tur demektir. Müslümanlar kitap ehliyle, onlar da müslümanlarla 
bir arada yemek yiyebilirler. Fakat, “Bütün tayyib olanlar size helâl 
kılındı” cümlesinin tekrarlanması oldukça anlamlıdır. Bu gösteri¬ 
yor ki, eğer kitap ehli İslâm hukuku açısından gerekli kuralları gö¬ 
zetmez veya yiyecek ve içecekleri içine haram şeyler karıştırırlarsa, 
müslümanlar onlann yemeklerine katılmamalıdırlar. Söz gelimi, 
eğer kestikleri hayvanın üzerine Allah'ın adını anmazlar veya Al- 
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lah’tan başka bir şeyin adını anarlarsa, bu hayvanın eti müslüman- 
lara haram olacaktır. Aynı şekilde, sofraya likör, domuz eti veya bir 
başka haram şey konursa, müslümanlann onlarla birlikte aynı sof¬ 

rada yemelerine izin verilmemektedir. 

Aynı kural, diğer gayri müslimlerin yiyecekleri ve içecekleri için de 
geçerlidir. Şu kadar ki, müslümanlar gayri müslimlerin kestiklerini 
yiyemezler. Ancak, kitap ehlinin “Bismillah" çekerek gerektiği şekil¬ 

de kestikleri temiz hayvanların etlerini yiyebilirler. 

22. Burada Yahudilere ve Hıristiyanlara işaret edilmektedir. 

“Muhsana” olmaları şartıyla ehli kitabın kadınlarıyla evlenme izni 
verilmektedir. Bu iznin ayrıntıları konusunda görüş ayrılıkları var¬ 

dır. îbn Abbas'a (r.a) göre, bir müslüman ancak Islâm Devleti'nin 
uyruğu olan ehl-i kitap kadınlarıyla evlenebilir. Islâm Devletiyle sa¬ 
vaş halinde olan ülkelerin (Dar-ül Harp de) ve kâfirlerin yurdunda 

oturan ehl-i kitap kadınlarıyla evlenemez. Hanefiler bu görüşten bi¬ 
raz ayrılırlar ve haram değilse de, yabancı bir ülkede oturan kitap 
ehli kadınlarla evlenmeyi hoş görmezler. Bunun tersine Said ibn 
Müseyyib ve Haşan Basri (r.a) emrin genel olduğu görüşündedirler; 
onlara göre, ister İslâm Devleti'nin uyruğu olsun, isterse yabancı bir 
ülkede yaşasınlar, kitap ehli arasında ayınm yapmaya gerek yok¬ 

tur. 

öte yandan "muhsanat" kelimesinin yorumunda da farklılıklar 
vardır. Hz. Ömer'e (r.a) göre ‘muhsanat’ namuslu ve iffetli kadınlar 
demektir. Bu yüzden, O ehl-i kitabın karaktersiz kadınlarını ayette¬ 
ki evlenme izninin dışında tutar. Haşan Şa'bı ve İbrahim Nehaî de 
(Allah hepsinden razı olsun) aynı görüştedirler. Hanefiler de bu gö¬ 
rüşü paylaşırlar. İmam Şafiî ise, kelimeyi ehl-i kitabm köle değil de, 

hür kadınlan anlamında alır. (w) 

23. Ehl-i kitabm kadmlanyla evlenme izninin hemen ardından ge¬ 
len uyan hayli anlamlıdır. Bu izinden yararlanan müslüman, inan¬ 
mayan kansının etkisine karşı inancını ve ahlâkını titizlikle koru¬ 

ması hususunda ikaz edilmektedir. Kansına karşı duyacağı derin 
sevgi, kendisini mümin olmayan kansmın inançlarına ve hareketle¬ 

rine yem yapabilir ve bunun sonucunda imanım ve ahlâkım yitirebi¬ 

lir veya inancının ruhuna aykın olan yanlış bir ahlâkî veya sosyal ta¬ 
vır içine girebilir. 

(*) Tahkik ehli müfessirler bir kadıüm üç yolla ‘muhsana' olduğunu belirtirler; 
iffet-namus, evlenme ve hür olma. Bu kelime. Kur'an'da geçtiği yere göre bu 

yollann üçünü, ikisini veya birini içine alır. ‘Muhsan'ın kelime anlamı, ‘kale 
içine alınmış' demektir, (çev.) 
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6 Ey iman edenler, namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirsekle¬ 
re kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı meshedin ve her iki topuğa kadar 
ayaklarınızı da (yıkayın.)24 Eğer cünüpseniz temizlenin (gusül edin)/25 
eğer hasta veya yolculukta iseniz ya da biriniz ayak yolundan (hacet ye¬ 
rinden) gelmişse yahut kadınlara dokunmuşsanız da su bulamamışsa¬ 
nız, bu durumda, temiz bir toprakla teyemmüm edin (hafifçe) yüzlerini¬ 
ze ve ellerinize ondan sürün.26 Allah size güçlük çıkarmak istemez, ama 
sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimeti tamamlamak27 ister. Umulur ki 
şükredersiniz. 
AÇIKLAMA 

24. Hz. Peygamberin (s.a) uygulaması ve talimatına göre tüm yü¬ 
zün yıkanması, ağzın içinin, boğazın ve burnun da yıkanmasını içi¬ 
ne alır. Başın bir bölümünü oluşturduklarından, kulakların da iç¬ 
ten ve dıştan silinmeei gereklidir. Diğer azalar kendileriyle yıkana¬ 
cağından, her şeyden önce eller temizlenmelidir. 

25. Cinsel temas veya ihtilâm sonucu ‘kirlenen’ kişinin gusletmesi 
gerekir. Kirliyken Kurana dokunmak, namaz kılmak vs. yasaklan¬ 
mıştır. (Aynntı için bkz. Nisa an: 67, 68, 69). 

26. Bkz. Nisa an: 69, 70. 
27. Ruhun paklığı için bedenin temizliği de bir nimettir. Ancak 

hem ruh, hem de beden temizliğinde tam bir birlik elde edildiğinde 
nimet tamamlanmış olur. 
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7 Allah'ın üzerinizdeki nimetini28 ve: "İşittik ve itaat ettik" dediğiniz¬ 

de sizi, kendisiyle bağladığı sözünü (misakını) anın. Allah'tan korkup- 

sakının. Şüphesiz Allah, sinelerin özünde olanı bilendir. 

8 Ey iman edenler, adil şahidler olarak Allah için, hakkı ayakta tu¬ 

tun.29 Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet ya¬ 

pın. O, takvaya daha yakındır. Allah’tan korkup-sakınm. Şüphesiz Al¬ 

lah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. 

9 Allah, iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmiştir, 
onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ecir vardır. 

10 Küfre sapanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar ise, onlar da, alevli 

ateşin halkıdırlar. 

i 1 Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın; hani 

bir topluluk, size ellerini uzatmaya yeltenmişti de, (Allah,) onların elle¬ 

rini sîzlerden geri püskürtmüştü.30 Allah'tan korkup-sakının. Mü'min- 

ler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. 

AÇIKLAMA 

28. Nimet, Allah'ın mü sİ (İmanlara Doğru Yolu açıklaması ve onları 

doğru yolda götürsünler diye dünyanın liderliği mevkiine yükselt¬ 

mesidir. f 

29. Bkz. Nisa an: 164, 165. 

30. Burada Hz. Abdullah İbn Abbas'dan (r.a) rivayet edilen bir ola¬ 

ya işaret olunmaktadır. Bazı Yahudiler İslâm'a ezici bir darbe vur¬ 

mak için Hz. Peygamber (s.a) ve bazı önde gelen sahabelerini öldür¬ 

mek üzere tuzak kurmuşlardı. Tuzak gereğince Hz. Peygamberi (s.a) 

yemeğe çağırdılar. Fakat, Allah'ın lutfuyla Hz. Peygamber in (s.a) tu¬ 

zaktan haberi oldu ve yemeğe gitmedi. Bu olay, bundan sonra hita¬ 

bın lsrailoğullan'na yönelmesi üzerine bir giriş niteliği taşımakta¬ 

dır. 

Burada lsrailoğullan’na yönelen hitabın iki amacı vardır: ehl-i ki¬ 

tabın Allah'la olan ahidleri karşısında takındıkları tavra karşı sakm- 

malan için müslümanlan uyarmak -bilindiği gibi onlar ahdi yerine 

getirmeyip bâüla ve kötü yollara sapmışlardı- ve yanlışlanyla ilgili 

olarak ehl-i kitabı da uyanp, onlan Doğru Yol a çağırmak. 
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12 Andolsun, Allah İsrailoğullanndan kesin-söz almıştı. Onlardan 

oniki güvenilir-gözetleyid31 göndermiştik. Ve Allah onlara: "Gerçekten 
ben sizinle birlikteyim. Eğer namazı kılar, zekâtı verir. Peygamberleri¬ 

me inanır, onlan savunup-destcklerseniz32 ve Allah’a güzel bir borç ve¬ 

rirseniz,33 herhalde sizin kötülüklerinizi örter34 ve sizi gerçekten, altın¬ 
dan ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkâr 

ederse, cidden dümdüz bir yoldan sapmıştır."35 

AÇIKLAMA 

31. Arapça 'nakîp' kelimesi, koruyan, nöbete durup gözeten de¬ 
mektir. Allah kendilerini din ve ahlâk dışı yollardan korumak için iş¬ 
leri üzerinde gözetici ve bekçi olsunlar diye, on iki İsrail kabilesinin 
her birinden bir gözetici seçmesini Hz. Musa’ya (a.s) emretmişti. Ki¬ 
tabı Mukaddeste nakîp kelimesince ifade edilen dinî ve ahlâkî göze¬ 
tici olarak değil de ‘İsrail’de binlerce kişinin başlan’ olarak babalan- 
nm kabileleri içinde on iki reisten sözedilir (sayılar, 1; 16). 
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32. Yani, “Eğer peygamberimin çağrısını kabul eder ve görevlerin¬ 
de kendilerine yardım ederseniz..." 

33. "... Allah'a verilen güzel borç (karz-ı hasen)" O nun yolunda har¬ 
canılan paradır. Bu tür paraya Kur an ın çeşitli yerlerinde ‘güzel 
borç’ denmekte ve Allah, meşru yoldan kazanılıp, iyi niyetlerle İlâhî 
emre uygun olarak harcanması şartıyla, bu borcun karşılığını cö¬ 
mertçe kat kat ödeme vaadinde bulunmaktadır. Allah kendi yolun¬ 
da harcanan bir kuruşu bile kat kat geri ödeyecektir. 

34. Allah kötülükleri iki yolla ‘siler’: 

1. Bir kişi Doğru Yol'u benimseyip, düşünce ve eylemde İlâhı hi¬ 
dayete uyduğu zaman ruhu temizlenmeye ve hayaü çeşitli şerlerden 
arınmaya başlar. 

2. Eğer buna rağmen, tam olarak kemal mertebesine ulaşamaz ve 
kendinde hâlâ bir takım kötülükler kalırsa, o zaman Allah lütfuyla 
onu sorguya çekmez ve bunlan hesabından ‘siler’. Kişinin temel Hi¬ 
dayeti içten kabul edip kendisini buna göre yenilemesi şartıyla, Al¬ 
lah'ın küçük günahları hesaba katmakta sert ve katı olmamasm- 
dandır bu. 

35. "... Kuşkusuz o Dosdoğru Yol'dan sapmıştır"m anlamı, önce Doğ¬ 
ru Yol u bulmuşken, sonra Onu yitirmiş ve helak yollarına girmiştir, 
demektir. 

“Seva es-SebiTin anlamını vasat yol, ana yol, dosdoğru yol şeklin- 
de tercüme etsek bile karşılığını tamamen vermiş olmayız. Bu yüz¬ 
den ben mealde aynen bıraktım. ‘Seva es-Sebil’ kişiye tüm güçlerini, 
yeteneklerini ve melekelerini geliştirme imkânı veren; özlemlerini, 
arzularını, duygularım, bedeninin ve ruhunun isteklerini uygun şe¬ 
kilde gideren ve doyuran; başka insanlarla çok yönlü karmaşık iliş¬ 
kilerini dengede tutabilmesi için kendisini doğruya götüren; tabii 
kaynaklan eşit derecede kendisinin ve insanlığın iyiliği için kullan¬ 
ma ve değerlendirmede, bireysel ve toplumsal hayatmda onu yön¬ 
lendiren hayat tarzıdır. Kısaca, bireyin ve toplumun manevî, ahlâkî, 
sosyal, fizikî, ekonomik, siyasal ve uluslararası sorunlannı doğru, 
düzgün, sağlam ve adaletli biçimde çözmesini sağlayan hayat tarzı¬ 
dır. 

İnsanın, İnsanî sorunların hepsini İzafî önemlerini ölçüp tartacak 
ve önündeki farklı yollar arasında yargıda bulunacak şekilde kavra¬ 
yamayacağından. sınırlı güçleri ve zekâsıyla bu sorunları tek başma 
çözemeyeceği açıktır. Bu yüzden, ne zaman kendisi için hayatına bir 
yol çizmeye çalışmışsa, kendisi, tüm iş ve sorunlarını karmakarışık 
edip, her yerde kaos meydana getirmiştir. Çünkü, insan dar görü¬ 
şüyle pek çok ihtiyacın içinden temel bir ihtiyaca, pek çok sorundan 
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tek bir soruna öylesine dalar ki, diğerlerini görmez ve bilerek veya 
bilmeyerek ihmal eder, işler bu durumda katlanılmaz hale gelince, 
ihmal edilmiş bulunan ihtiyaç ve sorunlardan biri inşam yakalar; bu 
sefer de hayat aynı yıkıcı sonuçla diğer uca doğru koşmaya başlar. 
Böylece hayat bir uçtan diğerine koşmaya devam eder ve çizdiği tüm 
yollar bir uçtan diğerine yanlış yönlerde gittiğinden insan dengeli or¬ 
ta yolu, yani Doğru Yolu hiçbir zaman bulamaz. 

Kur an da Seva es-Sebil ve sırat-ı müstakim, doğru yol olarak ni¬ 
telenmiştir. Yukarda da belirtildiği gibi, insan kendisini sayısız yan¬ 
lış ve eğri yolların çukurlarından kurtarıp götürecek doğru yolu çize- 
mez; bu bakımdan Allah büyük lütfuyla insanlığa doğru yolu göster¬ 
mek için düzenlemelerde bulunmuştur. İnsanlığı doğru yola, dün¬ 
yada ve ahiret'te gerçek başarıya iletmek için rasûllerini hidayet le 
göndermiştir. Kim bu yolu yitirirse burada yanlışa düşecek ve yanlış 
davranacak, dolayısıyla kaçınılmaz olarak ahiret'te de Cehennem'e 
gidecektir. Çünkü, bütün yanlış yollar Cehennem'e çıkar. 

Bu bağlamda, bazı sözde filozofların işledikleri körce hatalara de¬ 
ğinmek yerinde olacaktır, insan hayatının sürekli iki uç arasında 
koşup durduğunu farkettikleri zaman, bunların diyalektik sürecin, 
İnsanî ilerlemenin ve evrimin tabiî yolu olduğu gibi yanlış bir sonuca 
varmışlardır. Kendilerine göre her şeyde iç çelişkiler yatmakta ve bu 
zıtlar arasındaki kavgayla sentezleri, gelişme sürecinin içeriğini 
oluşturmaktadır. Diyalektik yöntemleri sosyal hayata da uygulayıp, 
aynı şeyin doğru evrim yolu olduğu sonucuna varırlar. Yine, bir so¬ 
runun çözümü için aşın bir nitelik tezinden kalkarak hızla Doğru 
Yoldan uzaklaşıp bir uca koşarlar; ta ki, şaşkınlıkla bu süreçte aynı 
derecede önemli daha başka sonınlar karşısında büyük adaletsiz¬ 
likler yapıldığını farkedinceye kadar. Sonra, ilk tezin karşıt-teziyle 
geriye dönerler ve ikisinin sentezinin, evrimi doğru çözüme götüre¬ 
ceğini varsayarlar. Gerçi, iki zıt arasındaki mücadelenin Doğru Yol a 
yaklaşmakta yardımcı olacağı doğrudur, fakat, kendinden başka ki¬ 
şiyi doğru yola sımsıkı bağlayacak başka hiçbir şeyin bulunmadığı 
İlâhî hidayet'e inanmadıklarından, hemen öte uca koşarlar. Ardın¬ 
dan başka sorunlar karşısında büyük haksızlıklar yaparlar ve bu 
süreç tekrarlanır durur. Eğer, böylesi kıt görüşlü filozoflar Allah'ı ve 
dinini reddetmemiş ve Kur'an'ı tarafsız bir gözle incelemiş olsalardı, 
sevinçle sonsuz sayıda eğri büğrü yolların değil de, ancak Doğru 
Yolun insanı evrime varan dosdoğru yol olduğunu göreceklerdi. 
Böylece insanlığı da uçlar arasında amansızca seğirtip durmaktan 
kurtaracaklardı. 
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13 Sözlerini bozmaları nedeniyle, onlan lanetledik ve kalplerini kas¬ 

katı kıldık. Onlar, kelimeleri konuldukları yerlerden saptırırlar. (Sık 
sık) Kendilerine hatırlatılan şeyden (yararlanıp) pay almayı unuttular, 
içlerinden birazı dışında, onlardan sürekli ihanet görür durursun. Yine 
de onları affet, aldırış etme. Şüphesiz Allah, iyilik yapanları sever. 

14 Ve: "Biz hıristiyanlanz"36 diyenlerden kesin söz almıştık. Sonun¬ 
da onlar kendilerine hatırlatılan şeyden (yararlanıp) pay almayı unuttu¬ 
lar. Böylece biz de, kıyamete kadar aralarında kin ve düşmanlık saldık. 
Allah, yapageldikleri şeyi onlara haber verecektir. 

15 Ey Kitap Ehli, Kitaptan gizlemekte olduklarınızın çoğunu size 
açıklayan ve bir çoğundan geçiveren elçimiz geldi.37 Size Allah'tan bir 
nur ve apaçık bir Kitap da geldi. 

16 Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştır38 ve on¬ 

lan kendi izniyle karanlıklardan nura çıkanr. Onlan dosdoğru yola yö- 
neltip-iletir. 

AÇIKLAMA 

36. Nasarâ isminin, Hz. İsa'nın (a.s) yurdu Nasıra ile ilgili olduğu 
varsayımı yanlıştır. Gerçekte, bu kelime nusrat (yardım) kökünden 

gelmektedir. Hz. İsa (a.s) "Allah'ın davasından benim yardımcılanm 
(ensar) kimlerdir?" diye sorduğunda, havarileri "Biz Allah'ın yardım¬ 
cılarıyız'' (Saf; 14) diye cevap verdiklerinden, Hıristiyanlara 'Nasarâ' 
(yardımcılar) denmiştir. Hıristiyan yazarlar, küçümsenerek ’Nasıri- 
ler’ denilen ilk Hıristiyanların bir mezhebi olan Nasırlılar la Nasarâ 
arasındaki görünür benzerlikten dolayı Kur’an'm Hıristiyanlara kü¬ 
çümsemeyle Nasârâ dediği şeklinde yanlış bir izlenim edinmişlerdir. 
Fakat, Kur'an Hıristiyanlann kendilerine “Biz Nasâra’yız” dediklerini 
açıkça belirtir. Hıristiyanlann kendilerine hiçbir zaman “Nasurîler” 
demedikleri açıktır. 

Bu noktada şurası da belirtilmelidir ki, Hz. İsa (a.s) havarilerine 
hiçbir zaman ‘Hıristiyanlar' veya ‘Mesihîler’ dememiştir. Çünkü O, 

hiçbir zaman kendi adma yeni bir din kurmak için gelmemiştir. Hz. 
Musa'nın (a.s) ve kendinden önce (ve kendinden sonra) öbür pey¬ 
gamberlerin getirdiği aynı dini diriltmek için gelmiştir. Bu bakım¬ 
dan, Israiloğullan'ndan başka yeni bir ümmet oluşturmamıştır. Is- 
raîlîler de yeni bir ümmet olarak var olmamış, kendileri için ayn bir 
isim ve sembol de benimseyip almamışlardır. Diğer Yahudilerle bir¬ 

likte ibadet için Tapınağa (Kudüs) giderler ve kendilerini Hz. Mu¬ 
sa'nın (a.s) Kanunuyla bağlı sayarlardı. (Bkz. Rasûllerin işleri, 3; 1, 
10:14, 15:1 ve 5, 21:21). 

Daha sonra iki taraftan aynlma süreci başladı. Bir yanda Hz. 
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Isa’nın (a.s) bir izleyicisi olan St Paul (Pavlos) (*! Kanuna uymaya son 
verip, kurtuluş için gerekli tek şeyin Mesih'e inanmak olduğunu ilân 
etti, öte yandan, Yahudi hahamlar sapık bir mezhebe bağlı oldukla¬ 

rını ilân edip, Hz. Isa'nın (a.s) bağlılarıyla olan ilişkilerini kestiler. 
Fakat, bu ayrılığa rağmen, başlangıçta Hz. İsa'nın (a.s) bağlılarına 
verilen hiçbir ayn ad yoktu. Onlar kendilerini şakirtler, kardeşler, 

müminler, azizler gibi çeşitli adlarla çağırıyorlardı. (Bkz. Rasûllerin 
işleri; 2:44, 4:32, 9:26, 11:29, 13:52, 15:1 ve 23, Romalılara Mek¬ 
tup, 15:25, Korintoslulara Mektup, 1:2). Fakat, Yahudiler onlan kü¬ 
çümseyip kınayarak kendilerine Galililer veya Nasırîler mezhebi 
derlerdi. (Luka, 13:2, Rasûllerin İşleri, 24:5). Bu isimler de, içinde 
Hz. İsa'nın (as) doğum yeri Nasıra'nın bulunduğu Galile adlı Filistin 

eyaletinden geliyordu. Ne var ki, bunların hiçbiri Hz. Isa'nın (a.s) 
bağlıları için kalıcı bir isim olmadı. 

Hz. İsa'nın (a.s) izleyicilerinden Pavlos ve Bamaba ilk kez I. S. 43- 
44 te Antakya'ya Incil'de bulunan hakikatleri tebliğe gittiklerinde, 
müşrikler onlan Hıristiyanlar adıyla çağırdılar. (Rasûlerin İşleri, 
11:26). Bu ad her ne kadar kendilerine düşmanlan tarafından kü¬ 

çümseme kasdıyla verilmişse de, liderleri “Eğer siz Hz. İsa'nın (a.s) 
adıyla anılmakla küçümsenip kınanıyorsanız, bundan mutlu 

olun... eğer bir kişi bir Hıristiyan olarak işkence çekiyorsa, bundan 

hiç utanmasın" (Petrus, 4:16) diyerek bu adı kabul ettiler. Uzun va¬ 
dede, ‘Hıristiyanî’ adının kendilerine düşmanlan tarafından verilen 
kötü bir ad olduğu duygusunu yitirdiler. 

Açıktır ki, Kur'an çağrıştırdığı küçümsemeden dolayı onlara 
‘Hıristiyan’ dememekte, kendilerine Hz. Isa'nın (a.s) çağnsma “Biz 
Allah'ın yardımcılarıyız” diye cevap veren havarilerle aynı adı taşı¬ 
dıklarını hatırlatmak için ‘Yardımcılar’ demektedir. Kendilerine ger¬ 
çek isimleriyle seslendiği için teşekür edeceklerine, günümüzün 
Hıristiyan misyonerlerinin Hıristiyan' demedi diye Kur'an a gücen¬ 
meleri ne tuhaf değil mi? 

37. Yani, “Hiçbir namus duygusu taşımadan Kitap tan gizlediğiniz 

pek çok şeyi bildiriyor. Çünkü bunlar gerçek İman ın yerleşmesi için 

gereklidir. Öte yandan, açıklanması için gerek olmayan daha başka 
pek çok şeyi de bırakıyor.” 

38. Allah'ın Kitabının ve Peygamberinin (a.s) Sünneti'nin ışığında 

gitmek isteyenleri “Allah selâm yollanna iletir." Böylece, her yol ayrı¬ 
mında bu nurun yardımıyla güvenli yolun hangisi olduğunu bile¬ 
ceklerinden, yanlış zanlardan, yanlış düşüncelerden, yanlış davra¬ 

nışlardan ve bütün bunlann sonuçlarından emniyette olurlar. 

(*) Yanlış anlaşılmaya meydan vermemek için, Pavlos’un Hz. İsa’nın (a.s) havarisi ve 
sahabesi olmadığını belirtmeliyiz. (Çev.) 
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17 Andolsun, "Gerçek şu ki, Allah Meryem oğlu Mesih'tir7' diyenler 

küfretmiştir.39 De ki: "O, eğer Meryem oğlu Mesih'i, onun annesini ve 
yer yüzündekilerin tümünü helak (yok) etmek isterse, Allah'tan (bunu 
önlemeğe) kim birşeye malik olabilir? Göklerin, yerin ve bunlar arasm- 
dakilerin tümünün mülkü Allah'ındır; dilediğini yaratır.40 Allah her şe¬ 

ye güç yeti rendir. 
18 Yahudi ve Hıristiyanlar "Biz Allah’ın çocuklarıyız ve sevdikleri¬ 

yiz" dedi. De ki: "Peki, ne diye sizi günahlarınızdan dolayı azablandın- 
yor? Hayır, siz O'nun yaratığından birer beşersiniz. O, dilediğini bağış- 



Cüz : 6 TEFHİMUT KURAN 469 

lar, dilediğini azablandınr. Göklerin,yerin ve bunlar arasmdakilerin tü¬ 

münün mülkü Allah'ındır. Son vanş O'nadır." 

19 Ey Kitap Ehli, peygamberlerin arası kesildiği dönemde: "Bize müj¬ 

deci de bir uyana da gelmedi" demenize (fırsat kalmasın) diye size apa¬ 

çık anlatan peygamber geldi. Böylece müjdeci de, uyana da gelmiştir ar¬ 

tık. Allah her şeye güç yetirendir.41 

AÇIKLAMA 

39. Hıristiyanlar Hz. İsa'yı (a.s) tanrı kabul edip Ona tapınmakla 

küfür suçunu işlediler. Bu, Hz. Isa'yı (a.s) Allah'la insanın birleşimi 

sayma yanılgılarından ileri geldi. Bu yanılgı bilginlerinin bu kadar 
lâf kalabalığına ve tartışmalarına rağmen Hz. Isa'nın (a.s) şahsiyeti¬ 

ni içinden çıkamadıkları bir bilmece haline getirdi. Ne kadar çözme¬ 
ye çalıştılarsa, sorun o kadar karmaşıklaştı. Bu karmaşık şahsiye¬ 
tin insanı yönünden etkilenenler ise, Onu Allah’ın oğlu ve Üç ün biri 

haline getirirken, şahsiyetinin İlâhî yönünden etkilenenler ise, Onu 
Allah'ın insanlaşmış şekli (Hulül inana) kabul edip kendisine tapın¬ 
dılar. Bu iki uç arasında orta yolu tutmaya çalışıp tüm yeteneklerini 
Hz. İsa’nın (a.s) aym zamanda hem insan, hem Allah/olamayacağım; 
Allah ve Hz. İsa'nın (a.s) aynı anda hem de tek bir varlık olmasının 
imkânsızlığım kanıtlamak için kullananlar da vardı. (Bkz. Nisa an: 

212-215). 
40. "O dilediğini yaratır" ifadesi, Hz. Isa'nın (a.s) olağanüstü muci¬ 

zevî doğumunun Allah’ın sayısız harikalarından yalnızca biri oldu¬ 

ğunu, dolayısıyla bunun ve Hz. Isa'nın ahlâki üstünlüğüyle mucize¬ 
lerinin, Hıristiyanların O'nu tann kabul etmeye götürmemesi gerek¬ 

tiğini anlatmaktadır. Hz. Isa'nın (a.s) yaratılışından daha harika 
olan Allah'ın diğer yaratma fiillerini görmeden Hz. İsa'yı (a.s) tann 
kabul etmek onlann kıt görüşlülüğünden ileri geliyordu. Bu yüzden, 
Allah'ın kudretinin hiçbir sının olmadığını unutup. Yaratıcı'nın ha¬ 
rika bir yaratığının mucizelerini görerek O'nu yaratıcı saymaya ka¬ 
dar gittiler. Oysa akıllı kişiler Yaratıcı nın harikalannda Kadir-i 

Mutlak Yaratıcı'yı görüp, bu harikalardan iman ışığı alırlar. 
41. Bu noktada cümle oldukça kapsamlı ve anlamlıdır. Aynca ikili 

bir anlam taşımaktadır. Bu anlamlardan biri daha önce müjdeleyi- 
ciler ve uyancılar gönderen kudret sahibi Allah'ın şimdi de aynı gö¬ 
revle Hz. Muhammed i (s. a) gönderdiği ve bunu yapma kudretine sa¬ 
hip olduğudur, ikinci anlam ise, müjdeleyici ve uyarıcıya itaat et¬ 
mezlerse, Allah'ın Kadir-i Mutlak olarak, kendilerine hiçbir engelle 

karşılaşmadan istediği cezayı verebileceğini hatırda tutmaları ge¬ 
rektiğidir. 
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HARİTA - III 

israiloğullan nın Mısır dan çıktıktan sonra Sina Yarımadası nda evsiz 

yurtsuz dolaştıkları yerleri gösterir harita: 

AÇIKLAMA: Hz. Musa (a.s) îsrailoğulları'm Mısır'dan çıkanp, Sina Yanmadası'nda Moro, 

Elim ve Refıdim yoluyla Sina Dağına getirdi. Burada bir yılı aşkın bir süre kalıp, Tevrat'ın emir¬ 

lerinin çoğunu aldı. Sonra kendisine îsrailoğullan'nı Filistin'e götürüp orayı fethetmesi emredil¬ 

di. Çünkü bu ülke onlara bir miras olarak verilmişti. Bunun üzerine 0, îsrailoğullan'nı Tabera 

ve Hazera'dan geçirip Faran çölüne geldi, kavminden bazı önde gelenleri casusluk için Filistin'e 

gönderdi. Gidenler kırk gün sonra geri geldiler ve Kadeş'te raporlannı sundular. Yuşa (Yeşu) ve 

Kalib'in yüreklendirici ifadeleri dışında diğerlerinin sunduğu manzara öylesine ürkütücüydü 

ki, israiloğullan bağmp, çağırarak Filistin'e yürümeyi reddettiler. Bunun üzerine Allah kırk yıl 

çölde dolaşmalannı irade etti ve eski kuşaktan Yuşa ve Kalib dışında kimse Filistin'i göremedi, 

israiloğullan kırk yıl evsiz yurtsuz Faran, Şur ve Zin çöllerinde dolaşıp durdular ve Amalikalı- 

lar, Amoriler, Muablar, Edomitler ve Medyenlilere karşı savaş verdiler. Kırk yıl dolarken Ha¬ 

run Peygamber (a.s) Edom sının yakınındaki Hur dağında vefat etti. Bu sıralarda Musa Pey¬ 

gamber (a.s) Israiloğullan'nın başında olarak Muab'a girdi, tüm yöreyi fethedip, Heşban ve Şi- 

tim'e ulaştı. Burada Abarim dağlannda vefat etti. Kendisinden sonra ilk halefi Yeşu, doğudan 

Ürdün nehrini geçerek İsraillilerin eline düşen ilk Filistin şehri Jerika'yı (Eriha) zaptetti. Ardın¬ 

dan kısa bir süre içinde tüm Filistin Israiloğullan'nca fethedildi. Yukandaki haritada yer alan 

Eyle (bugünkü Akabe), muhtemelen Bakara Suresi 65. ayet ve Araf suresi 166. ayette anlatılan 

Sebt gününün haramlılığına uymayanların yaşadığı yer olsa gerektir. 
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20 Hani, Musa kavmine (şöyle) demişti: "Ey kavmim, Allah'ın üzeri¬ 

nizdeki nimetini anın; içinizden peygamberler çıkardı, sizden yönetici 
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ler kıldı ve alemlerden hiç kimseye vermediğini size verdi."42 
21 "Ey kavmim, Allah'ın sizin için yazdığı kutsal yere43 girin ve geri¬ 

sin geri arkanıza dönmeyin; yoksa kayba uğrayanlar olarak çevrilirsi¬ 
niz."44 

22 Dediler ki: "Ey Musa, orda zorba bir kavim vardır, onlar ordan çık¬ 
madıkları sürece biz oraya kesinlikle girmeyiz. Şayet ordan çıkarlarsa, 
biz de muhakkak gireriz." 

23 Korkanlar arasında olup da45 Allah'ın kendilerine nimet verdiği 
iki kişi: "Onların üzerine kapıdan girin Ona girerseniz, şüphesiz sizler 
galibsiniz. Eğer mü’minlerdenseniz, yalnızca Allah'a tevekkül edin."de- 
di. 

24 Dediler ki: "Ey Musa, biz, orda onlar durduğu sürece hiç bir zaman 
oraya girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin git, ikiniz savaşın. Biz burda duraca- 
ğız." 

25 (Musa:) "Rabbim, gerçekten kendimden ve kardeşimden başkası¬ 
na malik olamıyorum. Öyleyse bizimle fasıklar topluluğunun arasını 
Sen ayır." dedi. 

26 (Allah) Dedi: "Artık orası kendilerine kırk yıl haram kılınmıştır. 
Onlar yeryüzünde 'şaşkınca dönüp-dolaşıp duracaklar.'46 Sen de o f asık¬ 
lar topluluğuna karşı üzülme."47 

AÇIKLAMA 

42. Burada lsrailoğullan'nın Hz. Musa'dan (a.s) çok daha önce sa¬ 
hip oldukları şeref ve üstünlüğe işaret edilmektedir. Hz. Yusuf (a.s) 
gibi yüce peygamberler Israiloğullan arasından çıktığı gibi, Hz. Yu¬ 
suf un (a.s) zamanında ve sonrasında Mısır'da büyük bir siyasal gü¬ 
ce de ulaşmışlardı. Uzun süre zamanlarındaki medeni dünyanın en 
büyük hâkim gücü olarak kalmışlar ve paralan yalnız Mısır'da değil, 
çevre ülkelerde de hale haline gelmişti. 

lsrailoğullan'nın ihtişamının Hz. Musa (a.s) ile başladığı şeklin¬ 
deki genel inancın aksine.Kur'an onların gerçek ihtişam dönemleri¬ 
nin Hz. Musa'dan (a.s) çok daha önce geçtiğini ve bizzat Hz. Mu¬ 
sa'nın (a.s) kendi halkından önceki bu dönemi onların şerefli geçmi¬ 
şi olarak kabul ettiğini belirtmektedir. 

43. Arz-ı Mukaddes (Kutsal ülke) İbrahim, İshâk ve Yakûb Pey¬ 

gamberlerin (Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun) vatanı olan Fi¬ 
listin'dir. Israiloğullan en sonunda Mısır'dan ayrıldıkları zaman Al¬ 
lah, bu ülkeyi kendilere vermiş ve burayı fethetmeyi onlara emret¬ 
mişti. 

44. Bu konuşma Mısır'dan çıktıktan iki yıl sonra lsrailoğullan'nın 
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Sina Yarımadasına Arabistan’ın kuzey sınırıyla Filistin’in güney sı¬ 
nırının birleştiği yerin yakınındaki Faran Çölü nde bulundukları sı¬ 
rada yapılmıştır. 

45. Korkan bu iki kişi, insanlardan korkan kimseler olduğu gibi. 
Allah'tan korkan kimseler de olabilirler. 

46. Israiloğullan'nın evsiz yurtsuz dolaşmalarının ayrıntıları Ki- 
tab-ı Mukaddes'teki SAYILAR, TESNÎYE ve YEŞU bölümlerinde yer 
almaktadır. Özetle şöyledir bu: “Musa Peygamber on iki İsrail nakî- 
bini Kutsal Olke'de casusluk yapmak üzere Faran Çölü’nden gön¬ 
derdi. Gidenler gerekli araştırmalarda bulunup kırk gün sonra gel¬ 
diler ve tüm Israiloğullan cemaatinin önünde raporlarını sundular. 
Söyledikleri şuydu. ‘Her yerde süt ve bal akmaktadır... Ama, ülke 
halkı güçlüdür (ve) biz kendilerine karşı çıkamayız... Orada gördü¬ 
ğümüz herkes iri yapılıdır. Ve orada Anak'ın oğullarım, devlerin so¬ 
yundan gelen devler gördük; ve biz kendi gözümüzle çekirgeler gibiy¬ 
dik ve onların gözünde de öyleydik.’ Bu rapor karşısında tüm toplu¬ 
luk bağırıp çağırarak şöyle dediler Tanrım, keşke Mısır ülkelerinde 
ölseydik; Tanrım, keşke bu çölde ölüp kalsaydık! Ve niçin Rabb bizi 
bu ülkeye getirdi, kılıçla doğranalım ve eşlerimiz ve çocuklarımız 
yem olsun diye mi? Mısır’a geri dönmek bizim için daha iyi değil mi?’ 
Fakat, on iki casusun içinde bulunan Yuşa ve Kalib, korkaklıkları 
nedeniyle topluluğu azarladılar. Kalib şöyle konuştu: ‘Hemen gide¬ 
lim ve oraya sahip olalım, rahatlıkla bu işin üstesinden gelebiliriz. 
Sonra, Yuşa ile biîiikte dediler ‘Eğer Rabb bizden razı olursa, bizi bu 
ülkeye götürecek ve orayı bize verecektir... Yeter ki, Rabbe karşı gel¬ 
meyin, o ülke halkından da korkmayın... ve Rabb bizimledir, onlar¬ 
dan korkmayın.’ Ne ki, tüm topluluk kendilerini taşa tuttu. Sonun¬ 
da Allah bu süregelen kötü davranışlarına gazap ederek şöyle bu¬ 
yurdu: ‘Şüphesiz bu çölde kırk yıl dolaşacaksınız ve içinizden yirmi 
yaş ve daha yukan olanlar bu çölde ceset haline gelecekler, küçükle¬ 
riniz büyüyecek... onları kabul edip getireceğim ve onlar o ülkeyi bi¬ 
lecekler...’ Bu İlâhi buyruğa göre, 38 yılda Faran Çölü’nden Ürdün'e 
varabildiler. Bu süre içinde Mısır'dan çıkış sırasında genç olan her¬ 
kes öldü. Ürdün'ün fethinden sonra Musa Peygamber (a. s) de vefat 
etti. Ardından Nun’un oğlu Yuşa (Yeşu) Peygamber (a.s) zamanında 
Israiloğullan Filistin’i zaptedebildiler. 

47. 20-26. ayetlerde anlatılan olay Israiloğullan'nı uyarmaya yö¬ 

neliktir. Kendilerine Hz. Musa’ya (a.s) itaat etmedikleri ve doğru yol¬ 
dan sapıp korkaklık göstererek, sonunda kırk yü evsiz yurtsuz do¬ 
laşmaya mahkûm edildikleri, buna rağmen hâlâ Peygamber Hz. Mu- 
hammed'in (s. a) tebliğine karşı çıkma tavırlannda ısrar ederlerse, 
bu seferki cezanın çok daha sert olacağı hatırlatılmaktadır. 
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27 Onlara Adem'in iki oğlunun gerçek olan haberini oku: Onlar (Al¬ 
lah’a) yaklaştıracak birer kurban sunmuşlardı. Onlardan birininki ka¬ 
bul edilmiş, diğerinki kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen) 

Demişti ki: "Seni mutlaka öldüreceğim." (Öbürü de:) "Allah, ancak kor- 

kup-sakmanlardan kabul eder."48 
28 "Eğer sen beni öldürmek için elini bana uzatacak olursan, ben seni 

öldürmek için elimi sana uzatacak değilim.49 Çünkü ben, alemlerin Rab- 

bi olan Allah'tan korkarım." 
29 "Şüphesiz, senin kendi günahını ve benim günahımı yüklenme¬ 

ni30 ve böylelikle ateşin halkmdan olmanı isterim. Zulmedenlerin cezası 

budur." 
30 Sonunda nefsi ona kardeşini öldürmeyi (tahrik edip zevkli göste¬ 

rerek) kolaylaştırdı; böylece onu öldürdü, bu yüzden hüsrana uğrayan- 
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lardan oldu. 

31 Derken, Allah, ona, yeri eşiyerek kardeşinin cesedini nasıl göme¬ 

ceğini gösteren bir karga gönderdi. "Bana yazıklar olsun" dedi. "Şu ka¬ 

dar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?"31 Artık o, piş¬ 

manlık duyanlardan olmuştu.32 I 

AÇIKLAMA 

48. Yani, “Senin kurbanının kabul edilmemesi benim suçum de¬ 

ğildir; takva sahibi olmadığından kurbanın kabul edilmiyor. Bu yüz 
den beni öldürmeye girişmek yerine, takvayı yerleştirmeye bak.” 

49. Bu, “Beni öldürme girişimin karşısında, ben hiç direnmeden 
elimi kolumu bağlayıp ‘gel beni öldür’ diye karşında duracağım” de¬ 
mek değildir. Bu sözün anlamı şudur: “Beni öldürmek için kötü ni¬ 

yetler besleyebilirsin; fakat ben bunu yapmam. Beni öldürme plan¬ 

lan yapabilirsin; fakat ben, senin beni öldürme hazırlıklannı öğren¬ 
dikten sonra bile, senden önce davranmak için bir şey yapacak deği¬ 
lim.” Bu bağlamda şurası iyi anlaşılmalıdır ki, kişinin kendisini ölü¬ 

me teslim etmesi fazilet değildir. Faziletli bir insan, Hz. Adem'in (a. s) 

soylu oğlunun yaptığı gibi saldırganın kendisi değil, düşmanının ol¬ 

masını tercih eder. 
50. Yani, “Aynı suçu işlemektense, senin beni öldürmen için kötü 

niyetler besleme günahını işlemeni tercih ederim. Böylece sen kendi 

saldırganlığının günahının yükünü ve hem de, kendimi savunmak 
için belki sende açacağım yaraların günahım ve yükünü de taşıya¬ 

caksın.” 
51. Böylece Allah, bir kargayı örnek göstererek cehaleti ve aptallı¬ 

ğından dolayı Hz. Adem'in (a.s) suçlu oğlunu uyarmıştır. Ve o bir ce¬ 
sedi saklama konusunda karganın kendinden daha donanımlı ol¬ 

duğunu gördükten sonra, yalnızca pişman olmakla kalmamış, aynı 
zamanda kardeşini öldürmekle kötü bir iş yaptığım anlamaya başla¬ 

mıştır. "Yaptığına pişman olanlardan oldu" ifadesinde bu anlam gizli¬ 
dir. 

52. Hz. Adem'in (a. s) iki oğlunun kıssası, Yahudileri, Hz. Peygam¬ 
ber (s.a) ve bazı önde gelen sahabelerini öldürme planlarından dola¬ 

yı (Bkz. Bu sure an: 30) ince ve anlamlı bir biçimde kınamakta¬ 

dır. 

İki olay arasındaki benzerlik ortadadır. Yahudilerin Hz. Peygam¬ 

beri (s.a) ve bazı sahabeleri öldürme planlan, Hz. Adem'in (s.a) suç¬ 
lu oğlunun Allah'tan sakınan kardeşini öldürme nedeninden kay¬ 

naklanıyordu. Allah lütuf ve nimetini takva sahibi olmadıklanndan 

kitap ehlinden çekip, kendisinden korkmalan nedeniyle ümmı 
Araplara verdiği için Yahudiler Hz. Peygamber i (s.a) ve ashabını kıs¬ 
kanıyorlardı. Sorunu soğukkanlı düşünüp neden mahkûm edildik¬ 
lerini hesaplayarak, Allah'ın gazabını üzerine çeken hatalarını telâfi 

etmek yerine, kendilerini öncekinden daha fazla mahkûm edeceğini 
bile bile yapıyorlardı bunu. 
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32 Bu nedenle, tsrailoğullanna şunu yazdık:53 Kim bir nefsi, bir başka 
nefse ya da yer yüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın (haksızca) öldü¬ 

rürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur.54 Kim de onu (öldürül¬ 
mesine engel olarak) diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur. An- 
dolsun, peygamberlerimiz onlara apaçık belgelerle gelmişlerdir. Sonra 

bunun ardından onlardan birçoğu yeryüzünde ölçüyü taşıranlardır. 
33 Allah’a ve Resulüne karşı savaş açanların ve yer yüzünde00 boz¬ 

gunculuğa çaba harcayanların cezası, ancak öldürülmeleri, asılmaları ya 
da elleriyle ayaklarının çaprazca kesilmesi veya (o) yerden sürülmeleri¬ 

dir.56 Bu, onlar için dünyadaki aşağılanmadır, ahirette de onlar için bü¬ 

yük bir azab vardır. 



Cüz : 6 TEFHÎMU'L KUR'AN 477 

AÇIKLAMA 

53. Yani. “Hz. Adem in (a.s) zalim oğlunun gösterdiği aynı öldürme 

belirtilerini gösterdiklerinden dolayı, Allah Israiloğullan'na öldür¬ 

mekten vazgeçmelerini emrediyor. Bu yüzden, öldürme konusunda 

böylesi keskin önlemler getiriliyor.” Fakat, ne yazık ki bu kıymetli ta- 

limatler elimizdeki Kitab-ı Mukaddeste yer almamaktadır. Ne var ki, 

Talmud'da şöyle denmektedir ‘İsrail'den tek bir kişiyi öldüren, tüm 

ırkı öldürmüş gibi cezalandırılacaktır ve İsrail’den tek bir kişiyi ko¬ 

ruyan, Allah'ın Kitabına göre, tüm dünyayı korumuştur.’ Yine Tal¬ 

mud'da, Israilîleıden bir hâkimin öldürme (kati) olayında tanığa, “İs¬ 

rail’den tek bir kişiyi öldüren tüm ırkı öldürmüş gibi cezalandırıla¬ 

caktır" diyerek onu uyaracağı yazılıdır. 

54. Bu, insan hayatının kutsallığım vurgulamak içindir; insan ha¬ 

yatının korunması için herkesin ve her bir kişinin başkasının haya¬ 

tının kutsallığını kabul edip onun korunmasına yardım etmesi gere¬ 

kir. Haksız yere bir başkasının hayatım alan, yalnızca bir kişiye zul¬ 

metmekle kalmamış, aynı zamanda insan hayatının kutsallığıyla il¬ 

gili hiçbir duygu, başkalarına karşı hiçbir merhamet duygusu taşı¬ 

madığım göstermiş demektir. Bu nedenle o tüm insanlığın düşmanı 

demektir. Çünkü herkes aynı tür katı kalpliliğin kurbanı olursa, 

tüm insanlığın sonunun gelmesi kaçınılmazdır. Buna karşılık, eğer 

bir kişi tek bir insan hayatının korunmasına yardım ederse, tüm in¬ 

sanlığa yardım etmiş demektir. Bu yardımı o insanın, tüm insan so¬ 

yunun devamına katkıda bulunacak niteliklere sahip olduğunu 

gösterir. 

55. Burada 'arz'dan kastedilen, kanun ve düzenin devamının, İsl¬ 

âm'ın sorumluluğu altında bulunduğu ve "Allah'a ve Rasülü’ne harp 

açmanın" Islâm'ın haklı ve meşru yönetim sistemine karşı savaşmak 

demek olduğu ülke veya bölgedir. 

Allah'ın Hz. Peygamber i (s.a) göndermesinin nedeni, dünyada 

dirlik-düzenlik tesis etmesi içindir. Buna göre sadece insan değil, 

hayvan ve bitkiler bile korunacaktır. Bu, insan fıtratına göre mü¬ 

kemmelliktir. Bununla kâinatın tüm imkanları kullanılırken, insa¬ 

nın ilerlemesi ve refahı için bunlardan yararlanılacak ama insanlı¬ 

ğın zararı için yararlanılmayacak tır. Böyle bir nizamı bozmaya çalış¬ 

mak gerçekten Allah ve Rasûlü'ne karşı bir savaştır. 

56. Hâkim içtihadını kullanarak, suçun niteliğine ve boyutuna gö¬ 

re bu cezalardan birisini verebilir. 



478 TEFHİMU’L KURAN 5 /Maide Suresi 

& ix-*£C 

\\_pJ \ 

1 ^ ^ 

WA^İ'j4 lj>^j£- j'jjl/ 

İÛ 

—lJy~:^ % U '5 

\ 

> • ' < , 

>-1-^ \$ 

V' / -J >, ✓ < 

r^ A—Pİtt'o^ 

• -1 '• .*CrV (» -<!\ 

© -^ör^ssa^îi ^cL^İ-j 

34 Ancak, sizin onlara güç yetirmenizden önce tevbe edenler başka. 
Biliniz ki, şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir.57 

35 Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sakının ve (sizi) O'na (yaklaştı¬ 
racak) vesile arayın;58 O'nun yolunda cihad edin,59 umulur ki kurtuluşa 
erersiniz. 

36 Gerçek şu ki, küfre sapanlar, yeryüzünde olanlann tümü ve bu¬ 
nunla birlikte bir katı daha onlann olsa, bununla da kıyamet gününün 
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azabından (kurtulmak için) fidye vermeye kalkışsalar, yine onlardan ka¬ 
bul edilmez. Onlar için acıklı bir azab vardır. 

37 (Orda) Ateşten çıkmak isterler, ama ondan çıkacak değiller. Onlar 
için sürekli bir azab vardır. / 

38 Hırsız erkek ve hırsız kadının, (çalıp) kazandıklarına bir karşılık, 
Allah'tan da, 'tekran önleyen kesin bir ceza' olmak üzere ellerini kesin.60 
Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. 

39 Ancak kim işlediği zulümden sonra tevbe eder ve (davranışlarını) 
düzeltirse, şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder.61 Muhakkak Al¬ 
lah, bağışlayandır, esirgeyendir. 

40 Göklerin de, yerin de mülkünün Allah'a ait olduğunu bilmiyor 
musun? O, kimi dilerse azablandınr, kimi dilerse bağışlar. Allah, her şe¬ 
ye güç yetirendir. 

AÇIKLAMA 

57. Burada, eğer kötülük çıkarmaktan ve meşru sistemi yıkma gi¬ 
rişiminden el çekerler ve davranışlarıyla kanuna bağlı ve barışsever 
iyi vatandaşlar olduklarını gösterirlerse, pişmanlıklarından Önce 
suçlardan birini işlemiş bile olsalar, ayette geçen cezalardan hiçbiri¬ 
nin kendilerine verilmeyeceği anlamı yatmaktadır. Bununla birlikte 
öldürme veya hırsızlık gibi, herhangi bir bireye karşı işledikleri bir 
suçtan dolayı mahkemeye çağrılabilirler; fakat, işledikleri ihanet ve¬ 
ya isyan, ya da Allah ve Rasûlüne karşı savaş suçuyla yalgılanamaz¬ 
lar. 

58. Yani, “Allah'ın, yakınlığı ve razılığını kazanmanıza yardım ede¬ 
cek her türlü aracın peşinden koşun.” 

59. “Elinizden geleni yapın” ifadesi "Câhidû"nun anlamını bütü¬ 
nüyle vermemektedir. ‘Cahidû’da şu anlam vardır: Müminler Al¬ 
lah'ın yolu üzerinde duran tüm güçlerle mücadele etmelidirler. “Al¬ 
lah yolunda elinizden geleni yaparsanız, ancak, Allah'ın rızasını ka¬ 
zanabilir ve O'nu memnun edebilirsiniz. O halde, sizi Allah'ın yolun¬ 
dan alıkoyan, Ondan yüz çevirten kullan olarak, O'nun yolunu izle¬ 
mekten alıkoyan ve sizi kendilerinin veya başkalannın kullan olma¬ 
ya zorlayan Allah'ın yolu üzerindeki her türlü kişi, grup ve güçle mü¬ 
cadele edin.” 

Gerçek başan ve kurtuluşun ise, tümden ve yalnızca Allah a kul 
olup, başka hiç bir şeye boyun eğmeden açıktan ve gizliden Allah a 
itaatte yattığı ortadadır. Böyle olunca, düşmanla kuşkusuz bir ça¬ 
tışma durumu doğacaktır. Bu nedenle, “mümin” tüm düşman ve 
karşıt güçlerle her zaman ve her durumda savaşa tutuşmadıkça 
amacına ulaşamaz. Ne zaman tüm bu engelleri ortadan kaldınrsa, 
işte o zaman Allah'ın yolunda yürümesini sürdürür. 

60. Hırsızın (iki değil) bir eli kesilir ve ilk hırsızlık olayında sağ elin 
kesilmesi konusunda icma vardır. 

Hz. Peygamber (s.a) emniyeti kötüye kullanıp emanete hıyaneti 
hırsızlık saymamış ve bu suçu işleyenin eli kesilmeyeceğini irade bu- 
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yurmuştur. Bu da göstermektedir ki, hırsızlık ancak birinin elinin 
altındaki mal haksız yere çalınıp mülkiyete geçirildiği zaman meyda¬ 
na gelir. 

Hz. Peygamber (s.a) yine, değeri bir kalkandan daha az olan bir 
malı çalanın elinin kesilmeyeceğini belirtmiştir. O zamanda bir kal¬ 
kanın ftatı a) Abdullah Ibn Abbas'a (r.a) göre on dirhem, b) îbn 
Ömer’e (r.a) göre üç dirhem, c) Hz. Aişe'ye (r.a) göre bir dinarın dörtte 
biriydi. Bu farklılık, hırsızlıkta elin kesilmesi için asgari sınırın ne ol¬ 
duğu konusunda fakihler arasında görüş ayrılığına neden olmuş¬ 
tur. İmam Ebu Hanîfe'ye göre bu on dirhemdir, İmam Malik, Şafiî ve 
Ahmed’e göre ise bir dinarın dörtte biridir. (O zaman dirhem üç meşh 
ve 1.1/5 ratti gümüşe, dinarın dörtte biri ise üç dirheme eşitti.) 

Yine çalındığında el kesme gerekmeyen pek çok şey vardır, örne¬ 
ğin, Hz. Peygamber (s.a) “Meyve ve sebzelerin çalınmasında el kesme 
yoktur” ve “yenilecek şeylerin çalınmasında el kesme yoktur” buyur¬ 
muşlardır. Hz. Aişe’den (r.a) rivayet edilen bir hadise göre, “Hz. Pey¬ 
gamber (s.a) zamanımda önemsiz şeylerin çalınmasında el kesilmez¬ 
di.” Halife Hz. Osman ve Hz. Ali (r.a) kuş çalanın elinin kesilmemesi- 
ne hükmetmiş ve buna hiçbir sahabe karşı çıkmamıştı. Hatta Halife 
Hz. Ömer ve Hz. Ali (r.a) kamu hâzinesinden yapılan hırsızlık karşı¬ 
sında el kesmemiş ve ashab içinde buna karşı çıkan bulunduğu yo¬ 
lunda bir rivayet gelmemiştir. 

Yukarıdaki örnekleri göz önünde tutan fakihler. elin kesilmesini 
gerektiren hırsızlıklara pekçok şeyi almamışlardı. İmam Ebu Hanî- 
fe’ye göre sebze, meyve, et, pişmiş yemek, henüz toplanmamış tahıl, 
eğlence ve müzik aletlerin çalınması halinde el kesilmez. Bunlardan 
ayrı olarak İmam, ormanda otlayan hayvanlar çalındığında ve kamu 
hâzinesinden (Devlet Hâzinesi) yapılan hırsızlıklar karşısında yine el 
kesilmeyeceği görüşündedir. Aynı şekilde, diğer imamlar da bazı 
maddelerin çalınmasını ayette ön gören cezanın dışında tutmuşlar¬ 
dır. Ne var ki, bu tür hırsızlıklara hiç ceza verilmeyecek demek değil¬ 
dir. Kuşkusuz bunlar daha değişik şekillerde cezalandırılırlar. 

61. Bu, hırsız pişman olursa eli kesilmez demek değildir. Eli kesil¬ 
dikten sonra tövbe eder, kendini düzeltir ve Allah yolunda, gerçek 
anlamda Allah'a kul olursa, kendini günahından temizleyecek olan 
Allah'ın gazabından kurtarır demektir, öte yandan kişi, eli kesildik¬ 
ten sonra pişman olmaz ve kendini ıslah etmeyerek kötü düşünceler 
beslemeye devam ederse, gördüğü ağır cezadan sonra bile kalbini 
hiç temizlememiş demektir. Bu yüzden, eli kesilmeden önce olduğu 
gibi, yine Allah'ın gazabını hak edecektir. Kur an ın böyle bir kişiyi, 
Allah'ın affını dilemeye ve kendini düzeltmeye teşvik etmesinin ne¬ 
deni budur. El, toplumun huzurunun korunması için kesilir. Ceza 
mutlaka ruhu temizleyecek değildir. Ruh ancak tövbe ve Allah'a yö¬ 
nelmekle temizlenir. Hadiste geldiğine göre, bir kere Hz. Peygam¬ 
berin (s.a) emriyle bir hırsızın eli kesilmiş ve ardından Hz. Peygam¬ 
ber (s.a) kendisini çağırtıp “Allah'ın affını diliyorum” deyip O'na yö¬ 
nelmesini istemiş, hırsız istenileni yapınca, Hz. Peygamber (s.a) ken¬ 
disi için Allah'tan bağışlanma dilemiştir. 
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41 Ey Peygamber, kalpleri inandığı halde ağızlarıyla "inandık" di¬ 
yenlerle Yahudiler'den küfür içinde çaba harcayanlar seni üzmesin. On¬ 
lar, yalana kulak tutanlar,62 sana gelmeyen diğer topluluk adına kulak 

tutanlar (haber toplayanlardır.63 Onlar, kelimeleri yerlerine konulduk¬ 
tan sonra saptırırlar,64 "Size bu verilirse onu alın, o verilmezse ondan ka¬ 
çının"63 66 derler. Allah, kimin fitne(ye düşme)sini isterse, artık onun 
için sen Allah'tan hiç bir şeye malik olamazsın.67 İşte onlar, Allah'ın 
kalplerini arıtmak istemedikleridir.68 Dünyada onlar için bir aşağılan¬ 

ma, ahirette de onlar için büyük bir azab vardır. 
42 Onlar, yalana kulak tutanlardır, haram yiyicilerdir.69 Sana gelirler¬ 

se aralarında hükmet ya da onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevire¬ 

cek olursan, sana hiç bir şeyle kesin olarak zarar veremezler. Aralarında 
hükmedersen de adaletle hükmet. Şüphesiz, Allah, adaletle hüküm yü¬ 
rütenleri sever.70 

43 Allah'ın hükmünün bulunduğu Tevrat yanlarında olduğu halde, 
seni nasıl hakem kılıyorlar ve sonra bunun peşinden yüz çeviriyorlar?71 
İşte onlar, inanmış olanlar değildir. 

AÇIKLAMA 

62. Burada İslâm'ın ıslah edici çabalan karşısında cahili durumu 

korumak için tüm zihinsel eneıji ve güçlerini harcayan kişilere deği¬ 

nilmektedir. Bunlar Hz. Peygamber in (s.a) aleyhinde her türlü bağ¬ 

nazca tuzaklar kuruyorlar, bilerek gerçeği saptırıyorlar; Hz. Pey¬ 

gamber (s.a) hiç kişisel çıkar gözetmeden insanlığın ve kendilerinin 

iyiliği için çalışmasına rağmen yalan, hile, aldatma ve benzer şeylerle 

Onu kutsal görevinde başansızlığa uğratmak için ellerinden gelen 

kötülüğü yapıyorlardı. Tabiî olarak bu alçak ve soysuz adamların, 

asil görevini yerine getirmemesi için bayağı taktiklere başvurmaları 

Hz. Peygamber i (s.a) üzüyordu. Allah burada şüphesiz, O na “Bu 

üzüntüyü bırak” demek istemiyor; Rasûlünü bu şerli düzenleri ne¬ 

deniyle cesaretinin kırılmaması için teselli ediyor ve kendilerinden 

başka türlü davranmaları beklenemeyecek kişilerin ıslahı yolunda 

çalışmasını sabırla sürdürmesi için öğüt veriyor. 

63. Burada iki anlam yatmaktadır: 

1) Bu kişiler şehvetlerinin, hevalannın tutsağıdırlar, ilgileri 

Hakk a değil, yalnızca Bâtıl a yöneliktir. Bâtıl a olan iştahlarını yal¬ 

nızca yalanlar doyurduğu için, ancak arzuyla yalana kulak vermek¬ 

tedirler. 

2) Kendilerini yaralamak için haklarında yalan haberler yayma 
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amacıyla Hz. Peygamber (s.a) ve müslümanlann toplantılarına katıl¬ 

maktadırlar. 

64. Burada iki anlam yatmaktadır. 

1) Islâm düşmanlarının yararına bir takım gizli bilgiler edinebil¬ 

mek için Hz. Peygamber (s.a) toplantılarına ve müslümanlann top- 

lantılanna casus olarak gelmektedirler. 

2) Hz. Peygamberle (s.a) ve müslümanlarla doğrudan bağlantı 

kurma fırsatı bulamayanlar arasında yanlış anlamlara meydan ver¬ 

mek için Hz. Peygamber (s.a) ve bağlılan aleyhinde sahte suçlama ve 

iftiralarda bulunmak amacıyla malzeme toplayabilsinler diye düş¬ 

manca niyetlerle gelmektedirler. 

65. Tevrat'ın kelimelerini yerlerinden çıkarmak ve hevalan doğrul¬ 

tusunda anlamlarını değiştirmekte tereddüt etmeyen bu adamlann 

davranışlan karşısında cesaretinin ve şevkinin kırılmaması için Al¬ 

lah Hz. Peygamber i (s.a) teselli ediyor. 

66. Yani, “Yahudi bilginleri okuma-yazma bilmeyen Yahudilere, 

Hz. Feygamber'in (s.a) öğretileri kendilerinkilerîe uyuşursa kabul et¬ 

melerini, aksi takdirde reddetmelerini söylemektedirler.” 

67. Allah kötü eğilimler taşıyan bir kişiyi, acaba içinde iyilikten bir 

eser kalmış mı kalmamış mı diye önüne bir takım iğva edici şeyler 

koyarak denemektedir. Eğer o kişide iyilikten hiç bir iz kalmamışsa, 

önüne konan her şeyi bir fırsat’ bilir ve içindeki kötülük kendisine 

baskın gelerek, onu her türlü iğva edici şeyin basit bir yemi haline 

getirir. Böylesi bozulmuş bir durumda, artık bu adamı sapıklıktan 

kurtarmak iyi niyetli herhangi bir kişinin gücü dışındadır. Bu bağ¬ 

lamda, bireylerin ve toplumlann Allah tarafından imtihan edildikle¬ 

rini (fitneye düşürüldüklerini) belirtmeliyiz. 

68. Kendisini arındırmak istemediği için, Allah böyle bir kişiyi 

arındırmaz. Eğer insan arınmak isterse ve bu yolda çalışırsa, onu 

bundan yoksun bırakmak Allah'ın sünnetinden değildir. Allah an¬ 

cak kendisini arındırmak niyetinde olmayan kişiyi arındırmak iste¬ 

mez. 

69. Burada özellikle kendilerinden rüşvet aldıkları ve gayri meşru 

kazanç bekledikleri kişiler lehine yalan şahitliği kabul edip, haksız¬ 

ca karar veren Yahudi yargıç ve fakihlerine işaret edilmektedir. 

70.0 zaman Yahudiler iç işlerinde serbesttiler ve aralarındaki da¬ 

valarda, henüz İslâm Devleti nin uyruğu olmayıp, yalnızca onunla 

anlaşma içinde bulunduklarından, kendi kanunlarına göre, kendi 
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yargıçları karar verirlerdi. Bu bakımdan davalarım Hz. Peygamber'e 
(s*a) ve O nun atadığı yargıçlara getirmek zorunda değildiler. Ne ki, 

kendi kanunlarına göre verilecek hüküm işlerine gelmediği zaman, 
belki daha lehlerine bir hüküm ortaya çıkar ümidiyle Hz. Peygam¬ 
ber’e (s.a) gelirlerdi. 

Burada, Hayber Yahudilerinden saygıdeğer ailelere ait bir kadınla 
bir erkek arasındaki gayri meşru ilişkinin neden olduğu bir davaya 
değinilmektedir. Tevrat'a göre CTesniye: 22:23-24) ikisinin de cezası 

‘recm’di. Yahudiler bu cezayı vermek istemediklerinden, davayı Hz. 
Peygamber'e (s.a) getirmeye ve recmden başka ceza verirse hükmü 
kabul etmeye karar verdiler. Hz. Peygamber (s.a) davayı dinleyince, 
recm edilmelerine hükmetti; fakat Yahudiler reddettiler. Bunun 
üzerine Hz. Peygamber (s.a) kendilerine cezanın Tevrat'ta ne olduğu¬ 
nu sordu. “Suçluları kamçılamak, yüzlerini siyaha boyamak ve bir 
eşeğe bindirilmektir." dediler. Hz. Peygamber (s.a) zina eden evli bir 
çiftin cezasımn gerçekten dedikleri gibi olup olmadığına dair yemin 
etmelerini istedi. Biri dışında hepsi yemin etti. Ses çıkarmayan, biz¬ 
zat Yahudilerce Tevrat'ın en büyük âlimi sayılan Ibn Sürya idi. Hz. 
Peygamber (s.a) ona dönerek: “Kavmini Firavun dan kurtaran ve 
Tur da size Kanun'u veren Allah'a yeminle, Tevrat'ta zinaya verilen 
cezanın gerçekten bunların dediği gibi olup olmadığını söylemeni is¬ 
tiyorum senden" dedi. Ibn Süıya şöyle cevap verdi: “Bana böylesine 
ağır bir yemin vermeseydin, zina cezasının, suçluları recmetmek ol¬ 
duğunu asla itiraf etmeyecektim. Gerçek şu ki, zina edenler içimiz¬ 
den büyük kabul edilen kişiler olduğunda, yargıçlarımız suçluları¬ 
mızı salıverirlerdi. Fakat bu haksızlak halk arasında büyük hoşnut¬ 
suzluğa yol açınca Kanun da değişiklik yaptık ve şimdi suçlu lan rec¬ 
metmek yerine kamçılıyor ve yüzlerini siyaha boyayıp, bir eşeğe bin¬ 
diriyoruz." Bunun üzerine Yahudilerin yapacağı bir şey kalmadı ve 
suçlular Hz. Peygamber in (s.a) emriyle recmedildiler. 

71. Bu ayette, Allah dine dayanarak Arabistan'da otorite sağlayan 
bu ‘dini cemaatin samimiyetsizliğini bütünüyle açığa vurmaktadır. 
Allah'ın kitabı olarak inandıklan Kitabı arkalanna atıp, davalarını 
Peygamber olduğuna inanmadıklan Hz. Peygamber'e (s.a) getirmek¬ 

le, Kitab'a olan imanlarının, boş olduğunu göstermişlerdir. Yine gös¬ 
termişlerdir ki, onlar hevalanrıdan başka hiçbir şeye samimi olarak 

inanmamaktadırlar. Hükmü, hevalanna aykırı düştüğü için Al¬ 
lah ın Kitab ı olarak inandıkları Kitab ı arkalanna atmışlar ve heva¬ 
lanna uygun gelecek bir hüküm verir ümidiyle, sahte peygamber 
olarak kabul ettikleri bir kişiye başvurmuşlardır. 
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44 Gerçek şu ki, biz Tevratı, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. 
Teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hümederlerdi.72 Bilgin- 
yöneticiler (Rabbaniyyun) ve yüksek bilginler de (Ahbar),73 Allah'ın ki¬ 
tabını korumakla görevli kılındıklarından ve onun üzerine şahidler ol¬ 
duklarından (onunla hükmederlerdi.) Öyleyse insanlardan korkmayın. 
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benden korkun ve ayetlerimi az bir değere karşılık satmayın. Kim Al¬ 
lah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, kâfir olanlardır. 

45 Biz onda, onların üzerine yazdık: Çan'a can, göze göz, buruna bu¬ 

run, kulağa kulak, dişe diş ve (bütün) yaralara (karşılık da) kısas vardır.74 
Ama kim bunu sadaka olarak bağışlarsa o kendisi için bir keffarettir.75 
Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetsezse, işte onlar, zalim olanlardır. 

46 Onların (Peygamberlerin) ardından yanlarındaki Tevrat'ı doğru¬ 
layıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona içinde ve hidayet ve 
nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan76 ve muttakiler için yol gös¬ 
terici ve öğüt olan Incil'i verdik. 

AÇIKLAMA 

72. Burada, tüm peygamberlerin müslüman olduğu ve Yahudile- 
rin Islâm'ı bırakıp Yahudi oldukları gerçeği vurgulanmaktadır. 

73. Rabbaniler en üst derecedeki uzman bilginler, Ahbar da fakih- 
lerdir. 

74. Karşılaştırın; Kitab-ı Mukaddes, çıkış, 21:23-25. 

75. Burada, eğer bir kişi iyi bir amelde bulunma niyetiyle misille¬ 
meden (kısas) vazgeçerse, bunun pek çok günahına kefaret olacağı 
belirtilmektedir. Hz. Peygamber (s.a) bunu şöyle açıklamışlardır: 
“Eğer bir kişi yaralanır ve kısastan vazgeçerse, bağışlaması oranın¬ 
da günahları afolunur.” 

76. Bu demektir ki, Hz. Isa (a.s) yeni bir din getirmemiş, fakat ken¬ 
dinden önce gelen tüm peygamberlerin izlediği aynı yolu izlemiş ve 
halkı aynı şeye çağırmıştır. Hz. Isa (a.s) kendi zamanında Tevrat'ın 
öğretilerinden tahrif edilmemiş olanlara inanıyordu. İncil de aynı şe¬ 
yi doğrulamaktadır. (Matta, 5:17-18). Kur’an Allah'ın yeryüzünün 
herhangi bir bölgesine gönderdiği her peygamberin, kendinden önce 
gelmiş olan peygamberlerin mesajını tasdik ettiğini, onları reddet¬ 
mek veya dinlerini ortadan kaldırıp yerine kendi dinini kurmak için 
gelmediğinden, kutsal bir miras olarak bıraktıkları görevi tamamla¬ 
mak için elinden geleni yaptığım tekrar tekrar belirtir. Aynı şekilde, 
Allah, kitaplarından hiçbirini önceki kitaplarını reddetmek için de¬ 
ğil, aksine desteklemek ve tasdik etmek için göndermiştir. 

Bazı müfessirler. yukarıdaki ayetlerin yalnızca kitap ehliyle ilgili 
olduğu görüşündedirler; fakat Kuranın ifadesi hiç de öyle değildir. 
Hz. Huzeyfe (r.a) bu tür görüşleri anında ve akıllıca reddetmiştir. Bi¬ 
risi kendisine, bu ayetlerin yalnızca Israiloğullan ile ilgili olduğunu, 
yani eğer Yahudilerden biri Allah'ın hükmüne aykın bir hükümde 
bulunursa, onun müslüman değil, kâfir, zalim ve fasık olacağını 
söylediğinde Hz. Huzeyfe (r.a) şu cevabı vermiştir: “Bu Israiloğulan 
sizin için ne iyi kardeştirler doğrusu! Acı olan her şey onlara, her tatlı 
şey de size! Allah'a yemin olsun ki adım adım onlann yollarından gi¬ 
decek (ve onlann gördüğünü görecek)siniz. 
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47 İncil sahipleri Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kim 
Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, fasık olanlardır.77 

48 Sana da (Ey Muhammed,) önündeki kitap(lar)ı78 doğrulayıcı ve 
ona 'bir şahid-gözetleyici'79 olarak Kitab'ı (Kur'an'ı) indirdik. Öyleyse 
aralarında Allah'ın indiridğiyle hükmet ve sana gelen haktan sapıp onla- 
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nn heva (istek ve tutku)lanna uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve 

bir yol-yöntem kıldık.80 Eğer Allah dileseydi, sizi bir tek ümmet kılardı; 

ancak (bu,) size verdikleriyle sizi denemesi içindir. Artık hayırlarda yarı¬ 

şınız. Tümünüzün dönüşü Allah’adır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğü¬ 

nüz şeyleri size haber verecektir.81 82 

49 Aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet ve onların hevalanna uy¬ 

ma, Allah'ın sana indirdiklerinin bir kısmından seni şaşırtmasınlar diye 

onlardan sakın. Şayet yüz çevirirlerse, bil ki, Allah bir kısım günahları 
nedeniyle onlara bir musibeti tattırmak istemekledir. Şüphesiz, insanla¬ 

rın çoğu fasıklardır. 

50 Onlar hâlâ cahiliye83 hükmünü mü arıyorlar? Kesin bilgiyle ina¬ 

nan bir topluluk için hükmü, Allah'tan daha güzel olan kimdir? 

AÇIKLAMA 

77. Bu bölümde (ayet 44-47) Allah, kendi indirdiğiyle hükmetme- 

yenlerin 1- Kâfir, 2- Zalim, 3- Fasık olduklarını belirtmektedir. Aynı 

şekilde, Allah’ın indirdiğini bırakıp, kendisinin veya başkalarının 

ortaya koyduğuyla hükmeden kişi bu üç suçu da işlemiş olur, önce, 

Allah'ın indirdiğini reddetmekle küfr suçu işlemiştir. İkinci olarak, 

bütünüyle adil olan Allah'ın indirdiğini çiğnemekle zulüm suçunu 

işlemiştir. Oçüncüsü olarak ise, Allah'ın kulu olduğu halde, üzerine 

Hakim olanın indirdiğini bırakıp, kendisinin veya bir başkasınınkini 

benimsemekle fasık olmuştur. Böylece uygulamada Rabbine bağlı 

ve tâbi olmaktan çıkmış ve otoritesini inkâr etmiş olmaktadır ki, bu 
da fısktır. 

Bu küfür, zulüm ve ûsk, İlâhi hükmü çiğnemenin parçalarıdır. Bu 

yüzden böylesi bir çiğnemenin olduğu yerde bu üç suçtan kaçınmak 

mümkün değildir. Değişen niteliğine ve reddedişin boyutuna göre 

suçun cinsidir. Eğer bir kişi İlâhi hükmün yanlış, kendisinin veya 

başkasının hükmünü doğru kabul ederek, ilahi hükme aykın hü¬ 

kümde bulunursa, kelimelerin tam anlamıyla bu kişi hem kâfir, hem 

zalim ve hem de fasıktır. Bununla birlikte, eğer bir kişi İlâhi hükmün 

doğruluğunu kabul eder ve buna aykın bir hüküm verirse, böyle bir 

Islâm toplumunun dışına çıkmış olmazsa da imanım küfr, zulüm ve 

fıskla kanştırmış olur. Aynı şekilde, eğer bir kişi hayatın her alanın¬ 

da Allah'ın hükmünü reddederse her bakımdan kâfir, zalim ve fasık 

sayılacaktır. İlâhi hükmü bazı noktalarda kabul eder, bazılannda 
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reddederse, bunu kabul ve reddi oranında iman ve İslâm'ı küfr, zu¬ 
lüm ve fiskla karıştırmış olur. 

78. Burada el-Kitap kelimesinin kullanılışı oldukça anlamlıdır. 

“Kur an kendinden önceki kitaplardan kalanı doğrular" yerine, "Ki- 

tap'tan kalanı" denmektedir ki, bu, Kur an ın ve Allah tarafından 

farklı dillerde ve farklı zamanlarda gönderilen kitapların gerçekte 
aynı tek bir Yazar'ı aynı hedef ve amacı bulunan bir ve aynı kitap ol¬ 
duğunu gösterir. Bu kitaplar aynı bilgiyi ve öğretiyi getirir. Araların¬ 
daki tek fark, farklı dillerde olmaları ve hitap ettikleri kavimlere uy¬ 

gun olarak farklı yöntemler kullanmalarıdır. Bu bakımdan, bu ki¬ 
tapların birbirlerini reddetmeyip desteklemeleri, birbirleriyle çeliş- 
meyip uyuşmaları gerçeği, hepsinin tek ve aynı Kitab'ın (el-Kitap) de¬ 

ğişik nüshaları olduğunu gösterir. 

79. Arapça müheymin kelimesi anlam bakımından oldukça kap¬ 

samlıdır. Koruyan gözeten, tanıklık eden, barındıran, doğrulayıp 
destekleyen demektir. Kur an “Kitab"ı korur. Çünkü onda tüm önce¬ 
ki kitapların öğretileri vardır. Gerçek öğretileri kaybolmasın, boşa 

gitmesin diye Kur'an önceki kitapları gözetir. Onlarda değişmeden 
kalan Allah'ın sözüne şahit olduğu için onlara tanıklık eder ve insan- 
lann katıp kanştırdığı tevil ve tefsirlerden anndınr. Kuranın doğru¬ 

ladığı Allah'ın sözü, karşı çıktığı ise insanların kattığıdır. 
80. "Her biriniz için kanun ve hayat tarzı kıldık" cümlesi, “Bütün 

peygamberler ve kitaplar aynı yaşama şeklini öğrettiği ve hepsi de 
birbirini doğrulayıp desteklediği halde, neden kanunlarının ayrıntı¬ 

larında farklılıklar vardır?" şeklinde gelebilecek bir soruya cevap 
vermek için konmuş bir ara cümledir. Söz gelimi, yu kardaki soru bir 
örnekle şöyle sorulabilir: ÇeşiUi peygamberlerin ve kitapların getir¬ 
diği kültürel ve sosyal düzenlemelerde, meşru ve gayri meşrunun sı¬ 
nırlarında ve ibadet biçimlerinde neden bazı farklılıklar vardır? 

81. Bu sorunun cevabı şöyledir: 

1) Çeşitli konuların ayrıntılarındaki sözü edilen farklılıklardan, 
bunların ayn kaynak ve kökenlerinin bulunduğu sonucuna varmak 
yanlıştır. Gerçekte hepsi de farklı toplumlara ve farklı zamanlara uy¬ 
gun düşsün diye farklı düzenlemeler getirici Allah’tandır. 

2) Hiç şüphesiz Allah, başlangıçtan beri tüm insanlar için tek ve 
aynı Kanun'u koyabilir ve onların hepsini tek bir ümmet yapabilirdi: 
fakat pek çok gerekli nedenlerle böyle yapmamıştır. Buradaki hik¬ 
metlerden biri, kendilerine Allah tarafından verilene itaat edecekler 
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mi, etmiyecekler mi diye insanları denemektir. İlâhı Sünnet in ruhu 
ve niteliğiyle birlikte, taşıdığı düzenlemelerin yerini anlayan ve ön¬ 
yargılı olmayanlar, hangi biçimde gelirse gelsin gerçeği tanıyacak ve 
kabul edeceklerdir. Böyleleri Allah'ın öncekilerin yerini almak üzere 
gönderdiği yeni düzenlemelere teslim olmakta tereddüt göstermez¬ 
ler. Buna karşılık, Sünnet in gerçek ruhunu anlamayıp, yalnızca 
düzenlemeleri ve ayrıntılannı Sünnet in kendisi yerine koyanlar ve 
kendi yaptıkları eklentilerden dolayı bağnazlaşıp önyargıya kapılan¬ 
lar, ellerindekini değiştirmek üzere Allah'tan gelen herşeyi reddede¬ 
ceklerdir. Ve, bu tür bir deneme yukarda sözü edilen iki tür insanı 
birbirinden ayırdetmek için gerekliydi. Bu yüzden değişik kanunlar 
ve düzenlemeler yapılmıştır. 

3) Kanunların hepsinin gerçek hedefi, görünürde taşıdıkları fark¬ 
lılıklara bakmadan, Allah'ın insanlara üzerinde yarışmalarını em¬ 
rettiği faziletlerin yeşertilmesidir. Bu yüzden, Kanun un gerçek 
amacını göz önünde bulunduranlar, İlâhı Kanunların ve düzenlerin 
gösterdiği çizgide bu amaca doğru yürümelidirler. 

4) önyargıların, inadın ve yanlış zihni tavırların ürettiği farklılık¬ 
lar ne polemikçi sempozyumlarda, ne de savaş alanlarında çözülebi¬ 

lir; bütün bunlar nihaî hükmüyle Allah tarafından karara bağlana¬ 
caktır. Bu son Hüküm günü, gerçek açıklanacak ve insanlar hayat¬ 
ları boyunca daldıkları tartışmalarda yatan Hakk ın veya Bâtıl’m 
miktarını öğreneceklerdir. 

82. Ara cümleyle kesilen konuya buradan itibaren yine devam 
edilmektedir. 

83. Arapça Cahîliye kelimesi İslâm'ın zıddıdır. İslâm'ın yolu bütü¬ 

nüyle her gerçekliğin bilgisine sahip olan Allah'ın gönderdiği ilme 
dayanırken, İslâm'ın yolundan aynlan ve ona karşı olan her yol cahi- 
liyetin yoludur. Arabistan'daki İslâm öncesi döneme, halkın yaşama 
yollarını sadece zan ve hevaya dayanarak kendilerinin icat etmiş ol¬ 
ması anlamında Cahiliye dönemi denir. Bu yüzden ne zaman bu yol¬ 

lardan biri benimsense, bu zaman "cahiliye" zamanı olacaktır. Aynı 

şekilde, bugün okullarda ve üniversitelerde verilen bilgi yalnızca 

cüz î, kısmî bir bilgi olup, hiçbir şekilde insanlığa yol gösterebilecek 
bir bilgi değildir. Bu yüzden, İlâhî bilgiyi hiçe sayarak, cüz î bilginin 
yardımıyla oluşturulmuş hayale, zanna ve tahmine dayalı tüm ha¬ 
yat sistemleri, İslâm öncesi sistemler gibi Cahili sistemler olmaktan 
kurtulamayacaktır. 
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51 Ey iman edenler, Yahudi ve Hıristiyanlan dostar (veliler) edinme¬ 
yin; onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden onları kim dost edinirse, 
kuşkusuz onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna hidayet 
vermez. 

52 İşte kalplerinde hastalık olanların: "Zamanın, felâketleriyle aley¬ 
himize dönüp bize çarpmasından korkuyoruz" diyerek aralarında çaba¬ 
lar yürüttüklerini görürsün.84 Umulur ki Allah, bir fetih ya da katından 
bir emir getirecek de,8° onlar, nefislerinde gizli tuttuklanndan dolayı 
pişman olacaklardır. 

AÇIKLAMA 

84. Burada İslâm’la küfür arasındaki çatışma kesin bir sonuca 
ulaşmadan önce münafıkların içinde bulundukları duruma değinil¬ 
mektedir. İslâm, bağlılarının fedâkârlıklarıyla her ne kadar bir güç 
haline gelmiş ise de karşıt güçler de hâlâ oldukça kuvvetliydi ve her 
iki tarafın zafer şansı eşitti. Münafıklar müslümanlann içinde bu¬ 
lunmakla birlikte, mücadele müslümanlann yenilgisiyle sonuçla¬ 
nacak olursa, düşmanlanna rahatça sığınabilsinler diye Yahudi ve 
Hıristiyanlarla da ilişkilerini sürdürmek istiyorlardı. Sonra ekono¬ 
mik faktör de vardı ortada; o zaman Arabistan'da ekonomik yönden 
en iyi durumda olanlar Yahudilerle Hıristiyanlardı. Borç para verme 
işi bütünüyle onların elinde idi; bu yüzden halkın üzerinde güçlü bir 
ekonomik baskı kurmuş bulunuyorlardı. Bunun da ötesinde, Ara¬ 
bistan'ın en verimli topraklarına sahip durumdaydılar. Münafıkla¬ 
rın kendileriyle olan ilişkilerini korumak istemelerinin nedenlerin¬ 
den biri de buydu. Kısaca, ekonomik ve siyasal açıdan yıkılabilirler 
korkusuyla; İslâm'la küfür arasındaki mücadeleden dolayı bunlarla 
olan ilişkilerini koparmayı son derece tehlikeli görüyorlardı. 

85. Yani, “Bu kişileri, mücadelede nihaî zaferin İslâm'ın olacağına 
inandıracak kesin bir zaferden yoksun bir şey.” 
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53 İman edenler de: "Olanca yeminleriyle elbette sîzlerle birlik ol¬ 
duklarına ilişkin Allah'a yemin edenler bunlar mıdır? Onların bütün ya- 
pıp-ettikleri boşa çıkmıştır, böyiece hüsrana uğrayanlar olmuşlardır."86 
derler. 

54 Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner(irtidat 
eder)se, Allah (yerine), kendisinin onları sevdiği, onlann da kendisini 
sevdiği, mü'minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı ise 'güçlü ve 
onurlu/87 Allah yolunda cihad eden ve kmayıcımn kınamasından kork¬ 
mayan88 bir topluluk getirir. Bu, Allah'ın bir fazlıdır, onu dilediğine ve¬ 
rir. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir. 

55 Sizin dostunuz (veliniz), ancak Allah, O'nun Resulü, rükû* ediciler 
olarak namaz kılan ve zekâtı veren mü'minlerdir. 

56 Kim Allah'ı, O'nun Resulünü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, 

hiç şüphe yok, galib gelecek olanlar Allah’ın taraftarlarıdır. 
57 Ey iman edenler, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dini¬ 

nizi, alay ve oyun (konusu) edinenleri ve kâfirleri dostlar (veliler) edin¬ 
meyiniz. Ve eğer inanıyorsanız, Allah'tan korkup-sakının. 

58 Onlar, siz birbirinizi namaza çağırdığınızda onu alay ve oyun (ko¬ 

nusu) edinirler.89 Bu, gerçekten onlann akıl erdirmeyen bir topluluk ol- 
malanndandır.90 

59 De ki: "Ey Kitap Ehli, yalnızca Allah’a, bize indirilene ve önceden 

indirilene inanmamız ve sizin çoğunuzun fasıklar olmanız nedeniyle mi 
bizden hoşlanmıyorsunuz?" 

60 De ki: "Allah katında, 'kesinleşmiş bir ceza olarak' bundan daha 

kötüsünü haber vereyim mi? Allah’ın kendisine lanet ettiği, ona karşı ga- 
zablandığı ve onlardan maymunlar ve domuzlar kıldığı ile tağuta tapan¬ 
lar; işte bunlar, yerleri daha kötü ve dümdüz yoldan da daha çok sapmış¬ 
lardır."91 

AÇIKLAMA 

86. Samimiyetten yoksun olduklarından, müslüman olarak yap¬ 
tıkları her iyi amel boşa gitti. Kıldıkları namazlar, tuttukları oruçlar, 
verdikleri zekatlar ve İslâm hukukuna itaatla yaptıkları diğer şeyler 
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içlerinde samimiyet olmadığından yok olup gitti ve sonuçsuz kal¬ 
dı. Kendilerini bütünüyle Allah’a vereceklerine, dünyevî çıkarların¬ 
dan dolayı bağlılıklarım, Allah'la O na isyan edenler arasında böldü¬ 
ler. 

87. "Müminlere karşı alçak (gönüllü)" demek, “müminlere karşı hiç¬ 
bir zaman kuvvet kullanamazlar; zekâ, yetenek, etki, servet, güç ve¬ 
ya bir başka şeylerini onlara baskın vermek veya zarar vermek yo¬ 
lunda harcamazlar; müslümanlar böyle kişileri her zaman yumu¬ 
şak, nazik, içten ve sevgi dolu bulurlar” demektir. 

"... Kâfirlere karşı onurlu" ise; bir müminin sağlam imanı, samimi 
dindarlığı, kesin prensipleri, güçlü karakteri ve Allah vergisi zekâ¬ 
sıyla İslâm'ın düşmanlarına karşı sert, keskin, tavizsiz ve dirençli ol¬ 
ması demektir. Kâfirler kendisiyle ne zaman çatışmaya girseler, tes¬ 
lim olmaktansa ölmeyi tercih edecek kadar İslâmî prensiplerindeki 
tavizsizliğinden dolayı, onun ne satın alınabileceğini, ne de zorlana¬ 
bileceğini farkederler. 

88. Bu, korkusuzca Allah'ın Yolu nda gidecekleri ve O nun hü¬ 
kümleri doğrultusunda davranıp, bunlara göre neyin doğru, neyin 
yanlış olduğunu ilân ederek, karşıtlarının muhalefet, sansür, eleşti¬ 
ri. itiraz ve alaylarına hiç mi hiç aldırmayacakları demektir. Onlar 
halkın görüşü İslâm'a aykın da olsa, dünyanın kınama ve alaylarına 
maruz kalsalar da samimi olarak doğruluğuna inandıklan İslâm'ın 
Yolu nda korkusuzca giderler. 

89. Sözlerini çarpıtarak, eğlenceye alarak, ezanı alay konusu ya¬ 
parlar. 

90. Ezam bu şekilde alay konusu yapmaları, onların anlayışsızlık¬ 
larının açık bir delilidir. Cehalet ve akılsızlığa bulanmamış olsalar¬ 
dı., müslümanlarla olan dini ayrılıklarına rağmen böylesi basit şey¬ 
lere dalmazlardı. Çünkü, akıllı bir insan, şekli ne olursa olsun her¬ 
hangi bir kişinin Allah'a yaptığı ibadetle eğlenmeyi akimdan bile ge¬ 
çirmez. 

91. 60. ayet, kendileri kötü amellerinden dolayı Allah'ın gazabına, 
lanetine uğramalarına rağmen, müslümanlara karşı çıkışta Yahu- 
dilerin sergiledikleri yüz kızartıcı akılsızlığa ince bir telmihte bulun¬ 
maktadır. Kendi tarihlerinden anlaşıldığına göre, Sebt (Cumartesi) 
Gününün haramlığını yerine getirmemişler ve bu yüzden pek çokla¬ 
rı maymunlara ve domuzlara çevrilmişti, öylesine alçalmışlardı ki, 
Tağut'a tapınmaya başlamışlardı. Bu yüzden kendileri itaatsizliğe, 
yüz kızartıcı işlere ve en kötü türde daha başka ahlaksızlıklara dal¬ 
mışlarken, içtenlikle Allah'a inanan ve Doğru Yol da giden müslü¬ 
manlara karşı çıkmaktan vazgeçmeleri için uyarılmaktadırlar. 
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61 Size geldiklerinde: "İnandık" derler. Oysa onlar küfürle girmiş¬ 
lerdir ve yine onunla çıkmışlardır. Allah, gizli tutmakta olduklarını daha 
iyi bilir. 

62 Onlardan çoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yiyicilikte ça¬ 

balarına hız kattıklarını görürsün. Yapmakta olduklan ne kötüdür. 
63 Bilgin-yöneticileri (Rabbaniyyun) ve yüksek bilginleri (Ahbar), 
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onlan, günah söylemelerinden ve haram yiyiciliklerinden sakındırmalı 
değil miydi? Yapmakta oldukları (bu tür sanat çabalan) ne kötüdür. 

64 Yahudilen "Allah'ın eli sıkıdır"92 dediler. Onların elleri bağlan¬ 
dı93 ve söylediklerinden dolayı lanetlendiler.94 Hayır; O'nun iki eli açık¬ 
tır, nasıl dilerse infak eder. Andolsun, Rabbinden sana indirilen, onlar¬ 
dan çoğunun tuğyanlarını ve küfürlerini artıracaktır.93 Biz de onlann 
arasına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin salıverdik. On¬ 
lar ne zaman savaş amacıyla bir ateş alevlendirdilerse Allah onu söndür¬ 
müştür. Yer yüzünde bozgunculuğa çaba harcarlar. Allah ise bozguncu¬ 
ları sevmez. 

65 Eğer, Kitap Ehli iman edip sakmsalardı, elbette onlann kötülükle¬ 
rini örter ve onlan 'nimetlerle donatılmış' cennetlere sokardık. 

AÇIKLAMA 

92. Arapça bir deyime göre, 'elleri zincirlenmiş' kimse, son derece 

cimri bir kişidir. Bununla Yahudilerin demek istediği, Allah ın cö¬ 
mert olmayı bıraktığıydı. Yahudiler yüzyıllarca en bayağı durumlara 
düştükten ve tüm ulusal kurtuluş ümitlerini yitirdikten sonra, kay¬ 
bolmuş şanları için yas tutmaya ve kendileri karşı cimrilik gösteriyor 
diye Allah’ı suçlamaya başladılar. İçlerindeki beyinsizler, “Allah öy¬ 
lesine sıkılaştı ki, hâzinelerin kapılarını bize karşı kapattı. Bizim için 
belâlar ve felâketlerden başka yanında hiçbir şeyi kalmadı.” demeye 
kadar gittiler. 

Bu tavır yalnızca Yahudilere has değildir. Başka toplumlardaki 
beyinsiz kişiler de Allah a dönmek yerine, başlarına bir felâket geldi¬ 
ğinde böylesi günah sözleri söylerler. 

93. Yani bizzat kendileri öylesine cimrileştiler ki, cimrilik ve dar 

düşüncelilikleri birer atasözü haline geldi. 
94. Eğer cahilce sözleriyle Allah’ı cömertliğe itmek istiyorlarsa, 

amaçlarında kötü bir başarısızlığa uğradılar. Günah ve akılsızca 
sözlerinin sonucunda Allah ın lânetine uğrayıp, nimet ve rahmetin¬ 
den yoksun kaldılar. 

95. Yahudiler üzerinde istenilen etkiyi yapmak yerine. Allah ın sö¬ 

zü sağır kulaklara çarptı. Bu yüzden, bundan hiçbir ders almadılar 
ve inatla Hakk’a karşı çıkmaya başladılar. Yanlışlarını ve kötülükle¬ 
rini düzeltip, yollarını doğrultacaklarına kimse duymasın diye bu 
sözü bastırmak için büyük çabalar harcadılar. Böylece kendi iyilik¬ 
leri ve insanlığın iyiliği için Allah'ın Hz. Muhammed’e (s.a) indirilmiş 
olan sözü üzerlerinde hiçbir etki yapmadı, aksine çoklarının isyanı 
ve küfrünü artırdı. 
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66 Ve eğer onlar Tevrat’ı, Incil’i ve kendilerine Rabblerinden indirile¬ 
ni (Kur’an’ı) ayakta tutsalardı, elbette üstlerinden ve ayaklarının altın¬ 
dan (sayısız nimeti) yiyeceklerdi.96 İçlerinde aşın olmayan (mutedil) bir 
ümmet vardır. Onlardan çoğunun yapmakta oldukları ise ne kötüdür!. 

67 Ey Peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer (bu göre¬ 
vini) yapmayacak olursan, O'nun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Al¬ 
lah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz, Allah, kâfir olan bir toplu¬ 
luğu hidayete eriştirmez. 

68 De ki:"Ey kitap Ehli, Tevrat’ı, Incil'i ve size Rabbinizden indirileni 
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ayakta tutmadıkça97 hiç bir şey üzerinde değilsiniz." Andolsun, Rabbin- 
den sana indirilen, onlardan çoğunun tuğyanlarını ve küfürlerini arttıra¬ 
caktır.98 Sen de kâfirler topluluğuna karşı üzüntüye kapılma. 

69 Gerçek şu ki, iman edenlerle Yahudiler, Sabiîler ve Hıristiyanlar- 
dan Allah'a, ahiret gününe inanan ve salih amellerde bulunanlar; onlar 
için korku yoktur, onlar mahzun da olacak değildirler.99 

AÇIKLAMA 

96. Bu kesin anlamlı cümle Musa Peygamber in (a. s) Levililer 26 ve 
Tesniye 28 de yer alan konuşmasına işaret etmektedir. Bu konuş¬ 
masında Israiloğullan'nı uzun uzun uyarmıştı: “Eğer O’nun bütün 
hükümlerini dikkatle yerine getirir...şeniz, o zaman Rabbiniz sizi 
yeryüzünün tüm uluslarının üzerine çıkaracak ve tüm nimetleri üs¬ 
tünüze inecektir." Fakat, “Eğer Allah ın sözünü dinlemez, hükümle¬ 
rine ve koyduğu kurallara kayıtsız kalırsanız... o zaman da her türlü 
lanetler, felaketler ve kıtlıklar inecektir üzerinize... Ebedi olan, sizi 
düşmanlarınızın karşısında bozguna uğratacaktır.” 

97. "Tevrat ve Incil’i ikame etmek", öğretilenleri içtenlikle izlemek 
ve bunlarda ortaya konan hayatı yaşamaktır. 

Bu noktada, Kitab-ı Mukaddes in iki tür yazıyı içerdiği hatırda tu¬ 
tulmalıdır. İçerisindeki bazı bölümler Yahudi ve Hıristiyan bilginler- 
ce eklenmiştir. Kur an ın bunların gözetilmesini istemediği açıktır. 
Fakat, Kitab-ı Mukaddes te Allah ın emirleri veya Hz. Musa, Hz. Isa 
ve diğer peygamberlerin (Allah'ın selâmı hepsinin üzerine olsun) söz¬ 
leri olarak geçen bölümler de vardır. Kur an kendisiyle bu bölümdeki 
öğretiler arasında herhangi bir farklılık olmadığmdan, bunlann gö¬ 
zetilmesini ister. Her ne kadar Kitab-ı Mukaddes in bu bölümleri de 
sağlam kalamamış; çevirmenler, yorumcular vs. tarafından yerli- 
yersiz oraya buraya çekilmişse de, yine bunlar Kur an'm ortaya koy¬ 
duğu aynı temel iman ilkelerini ortaya koyar ve insanı Kur an in ön¬ 
gördüğü aynı hayat biçimine sevkeder. Bu nedenle açıktır ki, eğer 
Yahudiler ve Hıristiyanlar Allah a imân etmiş ve Kitab-ı Mukad- 
des'teki peygamberlerine gönderilmiş bu öğretileri izlemiş olsalardı, 
hiç kuşkusuz Hz. Muhammed'in (s.a) gönderildiği zaman, doğrudan 
bir ümmet halinde bulunur ve önceki kitaplarda yer alan mesajın 
aynısını içeren Kur an ı hemen kabul ederlerdi. Yine, Hz. Peygam¬ 
ber'! (s.a) izlemede de hiçbir güçlükle karşılaşmamalıydılar. Çünkü 
ortada dinlerini değiştirme diye bir şey söz konusu değildi; önceden 
gittikleri yolda devam edeceklerdi, o kadar. 

98. Allah’ın Rasûlüne indirdiği, onların isyanını ve küfrünü artıra¬ 
caktır. Çünkü onu serinkanlılıkla ve selim bir kafayla karşılamak 
yerine, inatla karşı çıkmaktadırlar. 

99. Bkz. Bakara: 62, an:80. 
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70 Andolsun, biz İsrailoğullanndan kesin söz almış ve onlara pey¬ 
gamberler göndermiştik. Onlara ne zaman nefislerinin hoşuna gitme¬ 

yen bir şeyle bir peygamber geldiyse, bir bölümünü yalanladılar, bir bö¬ 
lümünü de öldürdüler. 

71 Bir fitne olmayacak sandılar, körleştiler, sağırlaştılar. Sonra Allah, 

tövbelerini kabul etti, (yine) onlardan çoğunluğu körleştiler, sağırlaştı¬ 

lar. Allah yapmakta olduklarını görendir. 
72 Andolsun, "Gerçekten Allah, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler 

küfre saptı. Oysa Mesih'in dediği (şudur:) "Ey Israiloğullan, benim de 

Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin.99/a Çünkü O, kendi¬ 
sine şirk koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır, onun barınma yeri 
ateştir, zulmedenlere yardımcı yoktur." 

AÇIKLAMA 

99/a. “Allah'ın Rabb'e ibadet edeceksin ve yalnızca O'na kul ola¬ 
caksın.” Matta, 4:10. 
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73 Andoisun, "Allah üçün üçüncüsüdür" diyenler küfre sapmışlar¬ 
dır. Oysa tek bir ilahtan başka ilah yoktur. Eğer söylemekte oldukların¬ 
dan vazgeçmezlerse, onlardan küfredenlere mutlaka acıklı bir azab do¬ 
kunacaktır. 

74 Yine de Allah'a tevbe edip bağışlanma istemiyecckler mi? Oysa Al¬ 
lah bağışlayandır, esirgeyendir. 

75 Meryem oğlu Mesih, yalnızca bir peygamberdir. Ondan önce de 
peygamberler gelip geçti. Onun annesi dosdoğrudur, ikisi de yemek yer- 
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lerdi. Bir bak, onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz? (Yine) bir bak, onlar ise 
nasıl da çevriliyorlar?100 

76 De ki: "Size yarara da, zarara da güç yetirmeyen Allah'tan başka 
şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah, işitendir, bilendir." 

77 De ki: "Ey Kitap Ehli, haksız yere dininiz konusunda aşırı gitme¬ 
yin ve daha önce sapmış, bir çoğunu saptırmış ve dümdüz yoldan kaymış 
bir topluluğun heva (istek ve tutku)lanna uymayın."101 

AÇIKLAMA 

100. Bu ayet Hz. Isa'yı (a.s) tann kabul eden Hıristiyan doktrinini 

açıkça reddeder. Eğer bir kişi Onun ne olduğunu içtenlikle bilmek 
isterse, burada verilen işaretlerin yardımıyla kolayca insandan baş¬ 
ka bir şey olmadığı yargısına varacaktır. Incil de Onun bir insan ve 
normal insanların istek ve ihtiyaçlarına tâbi olduğuna tanıklık et¬ 
mektedir: “Bir kadından (Meryem) doğmuştur O. Diğer insanlar gibi 

Onun da bir soy kütüğü vardır; başka insan bedenleri gibi aynı özel¬ 
lik ve sınırlan taşıyan bir bedeni vardı; uyur, yer. soğuğu ve sıcağı 
hissederdi; şeytanın kışkırtmasına bile maruz kaldı." Bütün bunlar 

Onun İlah ve Allah'a llahlığında ortak olamayacağım açıkça göster¬ 
mektedir. Hıristiyanlann kendi İncilleri Onu sadece bir insan olarak 
nitelerken, llahlığı Hz. İsa'ya (a.s) vermekte ısrar etmeleri zihni sa¬ 

pıklığın tuhaf bir marifetidir.. Bu, onlann Incil'lere değil de, kendile¬ 
rinin icat edip, ilahlığa yükselttikleri hayali bir Hz. İsa'ya (a.s) inan- 
dıklannın açık bir delilidir. 

101. Burada, Hıristiyanlann kendilerinden sapık itikat tfe yollar 

edinmiş yanlış yoldaki uluslara telmihte bulunulmaktadır. Telmih, 

fantazileri Hıristiyanlan başlangıçta kendilerine gösterilmiş olan 
Doğru Yol dan saptıran Yunan filozoflarmdandır özellikle. Mesih'in 
ilk izleyicilerinin inançlan, büyük ölçüde şahit olduklan gerçeğe ve 

peygamberlerinin kendilerine öğrettiğine uygun düşüyordu. Fakat, 
daha sonra Hıristiyanlar Mesih'e saygı ve bağlılık göstermede sınır¬ 
lan öylesine aştılar ve inançlarının felsefi yorumlanndan ve fantezi¬ 
lerinden öylesine etkilendiler ki, Mesih'in gerçek öğretileriyle ortak 
hiçbir yanı olmayan yeni bir din icat ettiler. Bu bağlamda, Charles 

Anderson Scott'un Jesus Chnst'tinden alınan şu satırlar (s: 677- 

678) (Encyclopadia Britannica, ondördüncü baskı) okunmaya de¬ 
ğer 

“Matta, Markos ve Luka nın (bu noktada taşıdığı gerçek anlam ve 
önem kuşkuludur) başlangıcındaki doğuş hikayelerinden ayn ola¬ 
rak, bu üç Incil'de yazarlarının İsa’yı, insandan, özellikle Allah'ın ru- 
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huyla donanmış ve Allah'la kendisinden "Allah'ın oğlu" olarak söz 
edilen varlığını haklılayan kopmaz ilişki içinde bulunan bir insan¬ 
dan başka bir şey olarak düşündüklerini gösteren hiçbir şey yoktur. 
Matta bile O na, bir marangozun oğlu olarak değinir ve Petrus'un 
Onu Mesih olarak tasdik etmesinden sonra, “kendisini alıp sert söz¬ 
ler sarfetmeye başladığım" anlatır. (Matta, XVI. 22) ve Luka'da iki 
mürid Emmaus yolunda Ondan hâlâ “Allah ve tüm insanlar önünde 
amelde ve sözde sağlam bir peygamber” olarak söz etmektedirler. 
(Luka, XXIV. 19). Oldukça ilginçtir ki, Markos yazılmadan önce 
“Rabb"in Hıristiyanlar arasında yaygın biçimde İsa’yı tanımlamak 
için kullanılmakta olduğu gerçeğine rağmen ikinci Incil'de hiçbir za¬ 
man bu isimle anılmaz. (Kelime Allah için serbestçe kullanılırken, 
Isa hakkında birinci Incil'de de görülmez.) Üçü de taşıdığı büyük 
önemi vurgulayarak ve bütünüyle Isa'nın çektiği işkenceyi ve ölü¬ 
münü anlatır, fakat “kefaret" bölümü (Markos, X. 45) ve Son Ye¬ 
mekte ki, bazı sözler dışında bu kelimeye sonradan eklenen anlam¬ 
la ilgili hiçbir işaret yoktur. İsa'nın ölümünden günah veya afla her¬ 
hangi bir ilgisinin bulunduğu bile ima edilmez. Pavlos “kefaret" sö¬ 
zünü etmeseydi, yalnızlığı ve muğlaklığı içinde yaptığını da yapma¬ 
yacaktı." 

Aynı yazar yine şöyle diyor: “O nun kendisini bir peygamber ola¬ 
rak gördüğü, ‘Bugün, yann veya yarından sonra yoluma gitmeliyim, 
çünkü bir peygamberin Kudüs'ten yok olup gitmesi olmaz' gibi bir¬ 
kaç sözünde belli olmaktadır. (Luka, 13;39)." O sık sık kendisine ‘in¬ 
sanoğlu’ der. Hatta göğe çıkışından sonra bu çıkış olayı nedeniyle 
Isa'nın ‘Allah'ın oğlu’ yapılıp tam bir güçle donatıldığını açıklayanın 
Aziz Pavlos olduğunu söyler. “Isa hiçbir zaman kendisine ‘Allah'ın 
oğlu’ demez” der o ve bu ismin kendisine başkaları tarafından veril¬ 
diği zaman, bununla herhalde ancak Onun mesih olduğunun itiraf 
edildiğini belirtir. Fakat Isa kendisini her zaman mutlak anlamda 
“Oğul" olarak tarif eder... Bunun da ötesinde, Allah'la olan ilişkisini 
tarif etmek için yine mutlak olarak “Baba" kelimesini kullanır. Onun 
bu ilişkinin eşsizliğini her zaman farketmediği düşünülebilir; öyle 
ki, hayatının ilk döneminde ilk ayrıcalığını başka insanlarla paylaş¬ 
tığı bir ayrıcalık sanıyordu; fakat edindiği hayat tecrübesi ve insan 
tabiatı hakkmdaki derin bilgi, kendisini bu ayrıcalıkta yalnız oldu¬ 
ğunu görmeye zorladı." 

“Petrus'un Pentrikos'ta söylenmiş ‘Allah’tan razı olmuş kişi’ söz¬ 
leri, çağdaşlarının Isa'yı nasıl tanıyıp kabul ettiklerini gösterir... İn¬ 
ciller bu sözlerin kabul edilmesi gerektiği hakkında hiçbir kuşkuya 
yer bırakmaz. Onlardan öğrendiğimize göre, Isa fizikî, zihnî ve tabiî 
gelişme aşamalarından geçmiş, acıkmış, susamış, yorulmuş ve uyu¬ 
muştu; şaşırtılabilir ve bilgi isteyebilirdi; acı çeker ve ölürdü. Hiç bir 
zaman sonsuz bilgi iddiasında da bulunmadı. Böyle bir iddia, kuş¬ 
kusuz yalnızca İncillerin yarattığı izlenime ters düşmekle kalmaya- 
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cak, aynı zamanda, başlıca günaha teşvik, ‘Gethsemane’ ve Çarmı¬ 
ha Gerilme tecrübeleriyle de uzlaştınlamayacaktı. Bu tür tecrübeler 
tümden gerçek dışı görülmedikçe, Isa bunlan yaşamış ve insani bil¬ 
gideki peygamberi basirete ve marifete dayalı bir takım değişikliklere 
tabi insan bilgisinin sınırlan içerisinde bu tecrübelerden geçmiş ol¬ 
malıdır. İsa’yı her şeye gücü yeter görmek için de öyle pek neden yok¬ 
tur. O nun Allah'tan bağımsız veya bağımsız bir ilah olarak davran¬ 
dığına dair hiçbir gösterge yoktur. Gerçekte, ibadet alışkanlığının ve 
böylesi ancak ibadetle gider gibi sözlerinin de ortaya koyduğu üzere, 
Allah'a olan bağımlılığım itiraf etmektedir kendisi. Hatta kendisine 
mutlak anlamda yalnızca Allah'a ait olan iyiliği ve hayn da yakıştır- 
mamıştır o. Son şekilleriyle Hıristiyan Kilisesi, doğmuş Isa'yı ilâhı 
varlık düzeyine çıkanncaya değin yazıya geçirilmemiş olmalarına 
rağmen, bir yanda kayıtların İsa'nın gerçek insanlığıyla ilgili tüm de¬ 
lilleri barındırması, öte yandan hiçbir yerde O nun kendisini Allah 
olarak gördüğüne dair herhangi bir şeyin bulunmaması İncillerin 
gerçek tarihî karakterleri konusunda dikkat çekici bir şehadet- 
tir...” 

“Allah'ın oğlu ismine İsa ile ilgili olarak kullanıldığı şekliyle, ilk 
olarak tümden dini bir muhteva verenin, ilk Hıristiyan toplumu mu 
yoksa bizzat Pavlos'un kendisi mi olduğunu kestirmek mümkün ol¬ 
mayabilir. Herhalde birincisi, yani toplumun kendisi olsa gerektir. 
Fakat havari Pavlos şüphesiz bu ismi tüm anlamıyla benimsemiş ve 
‘Oğul Isa/Krist'e Ahd-i Atik'te özellikle Rabb Yehova'ya verilen pek 
çok fikir ve deyim aktararak anlamı açıklığa kavuşturmak için çok 
şeyler yapmıştır. Her ismin üstünde bu ismi, ‘Rabb’ ismini vermiştir 
Ona. Aynı zamanda Krist ı Allah'ın hikmeti ve Allah'ın şanı ile eşleş¬ 
tirip, Ona mutlak anlamda Oğul luk da vermekle Pavlos, Isa (Krist) 
için Allah'la miras yoluyla gelen eşsiz, ahlâki kişisel ve sonsuz bir 
ilişki iddia etmiş oluyordu. Öte yandan, Pavlos çoğu biçim ve yollarla 
İsa'yı Allah'la eşleştirmişse de, kendisi Ondan Allah olarak söz et¬ 
mekten kaçınmıştır...” (s. 22-25, Ene. c. 13, 1946). 

“(Üçleme) Düşüncesi biçimleri Yunan filozoflarına ait olup, onlar¬ 
dan Yahudi öğretilerine girmiştir. Böylece, tipik bir bileşimle karşıla¬ 
şıyoruz. İsa'nın kişiliğinde olgunlaşan Kitab ı Mukaddes in dini 
doktrinleri yabancı bir felsefenin içinden geçmektedir...” 

“Üçleme Doktrini nde Yahudi kaynağı. Baba, Oğul ve Ruh terim¬ 
lerini donattı. İsa son terimi nadiren kullandığı gibi, Pavlos'un onu 
kullanışı da o kadar açık değildir. Yahudi edebiyatında ise bu bütü¬ 
nüyle şahıslaştınlmıştır. Görüldüğü üzere Yunan etkisiyle değişikli¬ 
ğe uğramışsa da, malzeme Yahudi'ye aittin fakat sorun Yunan ındır 
ve öncelik ahlakî hatta dinî bile değil, metafizikîdir. Nedir bu üç fak¬ 
tör arasındaki ontolojik ilişki? Kilisenin cevabı İznik formülündedir 
ve Yunan karakteri taşımaktadır...” (Ene. Britanicca, c: 5, s. 633 son 
satır, “Christianity" maddesi..) 
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78 İsrailoğullanndan küfredenlere, Davud ve Meryem Oğlu İsa diliy¬ 
le lanet edilmiştir. Bu, isyan etmeleri ve haddi aşmaları nedeneyledir. 

79 Yapmakta oldukları münker (çirkin iş)lerden birbirlerini sakın¬ 
dırmıyorlardı.102 Yapmakta oldukları şey ne kötü idi!. 

80 Onlardan çoğunun küfre sapanlarla dostluklar kurduklarını gö¬ 
rürsün. Kendileri için nefislerinin takdim ettiği şey ne kötüdür. Allah 
onlara gazablandı ve onlar azabda ebedi kalacaklardır. 

81 Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman etselerdi, onları 
dostlar edinmezlerdi.103 Fakat onlardan çoğu fasık olanlardır. 

82 Andolsun, insanlar içinde, müminlere en şiddetli düşman olarak 
Yahudiler ve müşrikleri bulursun. Onlardan, iman edenlere sevgi bakı¬ 
mından en yakın olanların da: "Hıristiyanlanz" diyenleri bulursun. Bu, 
onlardan (birtakım) papaz ve rahiplerin olması ve onlann gerçekte bü¬ 
yüklük taslamamaları nedeniyledir. 

83 Peygambere indirileni dinlediklerinde hakkı tanıdıklarından do¬ 
layı gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün. Derler ki: "Rabbimiz 
inandık; öyleyse bizi şahidlerle birlikte yaz." 

AÇIKLAMA 

102. îsrailoğullan'nın bozulması evrensel sürece göre meydana 

gelmiştir. Önce bir toplumda bazı bireyler bozulur; eğer toplumun 
kollektif bilinci canlıysa, kamuoyu bunlan bastmr ve toplum bütün 
olarak bozulmaktan kurtulur. Fakat, toplum bozulmuş üyelerinin 
gittiği yollara adeta onlan onaylamasına ve kendilerini istediklerini 
yapmada serbest bırakırsa, başlangıçta birkaç kişiyle sınıriı olan bo¬ 
zulma yavaş yavaş toplum içinde yayılır. İşte Israiloğullan'nda olan 
buydu. 

Davud ve İsa peygamberlerin (Allah'ın selamı üzerlerine olsun) di¬ 
liyle lânetlenme konusunda bkz. Zeburlar: 10 ve 50, Matta: 23. 

103. Eğer Yahudiler Allah'a, Nübüvvet e, Vahy e içtenlikle inanmış 
olsalardı, kendiliklerinden aynı şeylere inanan müslümanlar tarafı 
m tutarlardı. Ne ki, Yahudilerin Kitab a olan inançları tuhaftı; Tev- 
hid'le Şirk arasındaki savaşta müminlere karşı müşriklerin yanında 
yer alıyorlardı. Bundan da öte, Nübüvvet e inandıklarını iddia etme¬ 
lerine rağmen, ona inanmayanların tarafını tutuyorlardı. Bütün 
bunlara rağmen, utanmadan Allah'a, peygamberlere ve kitaplara 
inandıklarım ileri sürüyorlardı. 
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84 "Hem Rabbimizin bizi salihler topluluğuna katmasını umarken 

ne diye Allah'a ve bize haktan gelene inanmayalım?" 

85 Böylelikle Allah, dediklerine karşılık olarak içinde ebedi kalacak¬ 

ları altından ırmaklar akan cennetler verdi. Bu, iyilik yapanların karşılı- 

ğıdır. 
86 Küfre sapanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar; işte onlar, çılgın ate¬ 

şin arkadaşlarıdırlar. 
87 Ey iman edenler, Allah'ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri ha¬ 

ram kılmayın104 ve haddi aşmayın.105 Şüphesiz Allah, haddi aşanları 

sevmez. 

AÇIKLAMA 

104. Bu İlâhî emir iki şeyi ima etmektedir: 

1) Bazı şeyleri helâl, bazı şeyleri haram yapmada sizin hiç bir yet¬ 
kiniz yoktur. Helâl ancak Allah ın helâl kıldığı; haram da ancak Al¬ 
lah'ın haram kıldığıdır. Bu nedenle, helâli haram, haramı da helâl 
yaparsanız İlâhî Kanunu değil, kendi kanununuzu izliyorsunuz de¬ 

mektir. 
2) Hıristiyan rahipleri, işrakî mutasavvıfları, Hindu fakirleri veya 

Budist dilencileri ve benzerleri gibi böyle bir zühd yolunu benimse¬ 
memelisiniz. Dindar kişiler arasında her zaman var olagelen bede¬ 
nin arzularının normal şekilde doyurulmasını bile ruhî gelişmeye 
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aykın bulmak biçimindeki genel eğilime karşı müslümanlan uyar¬ 
mak demekti bu. Böyleleri nefse eziyet etmeyi, benliği inkân ve sü¬ 
rekli perhizi kendi başlarına fazilet kabul edip, bu türlü zühd yollan 
olmadan Allah a yaklaşılamayacağım sanırlar. Gerçekte bazı saha¬ 
beler arasında bu tür eğilimler başgöstermişti. Hz. Peygamber in 
(s.a) ashabından bazılannın gündüzleri daima oruçlu bulunup, ge¬ 
celeri hiç uyumadan sürekli Allah'a ibadet etmek, et ve yağ yemeyip 
kadınlara da yaklaşmamak için yemin ettiklerini duyduğunda, on- 
lan bu tür uygulamalardan men etmiş ve bir hutbe sunmuştu. Hut¬ 
bede şöyle buyurmuşlardı: “Bana böyle şeyler emredilmiş değildir, 
nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır; bu yüzden oruç da tutun, yiyin 

de. Geceleri ibadet ettiğiniz gibi uyuyun da. Ben bazı günler oruç tu¬ 
tarım, bazı günler tutmam; et de yerim, yağ da, (benim sünnetim bu- 
dur), benim sünnetimi beğenmeyen benden değildir.” 

Hz. Peygamber (s.a) bir başka hadislerinde aynı şeyi vurgulayarak 
şöyle buyurmuşlardır: “Bazı insanlara ne oluyor da kadınlan, güzel 
yiyecekleri, uykuyu ve dünyanın daha başka güzel şeylerini kendile¬ 
rine haram ediyorlar? Ben size rahipler olmayı öğretmedim. Benim 
öğrettiğim yaşama şekli ne kadınlardan uzaklaşmaya, ne et yeme¬ 
meye izin verir, ne de dünyadan el etek çekmeye. Kanun, nefsinizi di¬ 
siplin altına almak için Oruc u ve zühdden elde edilecek yararlar için 
de Cihad ı öngörmüştür. Allah'a ibadet edin ve O na hiçbir şeyi ortak 
tutmayın. Hacc'ınızı ve umre nizi yapın, zekât ı verin ve Ramazan 
ayı'nda da oruç tutun. Sizden önce helâk olan insanlar kendilerine 
göre bir zühd yolu tuttukları için helâk oldular; böyle yaptıkları için 
de Allah aym şeyi kendilerine emretti. Şu anda manastırlarda gör¬ 
dükleriniz aynı türdendirler." 

Aynı anlamda yine bazı hadislerden, Hz. Peygamberin (s.a) bir sa¬ 
habenin uzun süredir karısıyla cinsel ilişkiden vazgeçip, tüm vaktini 
ibadete ayırdığını duyunca hemen kendisini çağırıp, “Şimdi doğru 
karına git” diye emrettiğini, sahabenin “Oruçluyum” demesi üzeri¬ 
ne, “Orucunu boz ve karına git” diye cevap verdiğini öğreniyoruz. 

Aym türden bir başka olay daha var. Bir kadın Halife Hz. Ömer’e 
(r.a) gelip, “Kocam gündüz oruç tutuyor, geceyi ise ibadetle geçiriyor" 
diye şikâyette bulunur. Hz. Ömer (r.a) Kah b. Sevr el-Ezdî'yi (r.a) du¬ 
rumu öğrenmek üzere gönderir ve kocanın üç geceyi ibadetle geçirip 
dördüncü gece karısına yaklaşmasını emreder. 

105. "Sının aşmak" ifadesinin anlam sahası oldukça geniştir. Eğer 
kişi helâli haram yaparsa, Allah'ın temiz kıldığı şeylerden sanki te¬ 
miz değilmiş gibi geri durursa, temiz şeylerin kullanımında aşın gi¬ 
derse veya helâlmiş gibi haramlardan yararlanma yoluna giderse 
hep sının aşmış olur. Allah bu tür sının aşma eyleminden hoşlan¬ 
maz. 
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88 Allah'ın size nzık olarak verdiklerinden helal ve temiz olarak yi¬ 
yin. Kendisine inanmakta olduğunuz Allah'tan da korkup-sakınm. 

89 Allah sizi, yeminlerinizdeki 'rastgele söylemelerinizden, boş söz¬ 
lerden' dolayı sorumlu tutmaz, ancak yeminlerinizle bağlandığınız söz¬ 

lerden dolayı sizi sorumlu tutar. Onun (yeminin) keffareti, ailenizdeki- 
lere yedirdiklerinizin ortalamasından on yoksulu doyurmak ya da onlan 
giydirmek veya bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmaktır. (Bunlara 
imkân) Bulamıyan (için) üç gün oruç (vardır.) Bu, yemin ettiğinizde (boz¬ 

duğunuz) yeminlerinizin keffaretidir.106 Yeminlerinizi koruyunuz.107 
Allah, size ayetlerini böyle açıklar, umulur ki şükredersiniz. 

90 Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal oklan ancak şeyta¬ 

nın işlerinden olan pisliklerdir.108 Öyleyse bun(lar)dan kaçının; umulur 
ki kurtuluşa erersiniz.109 

91 Gerçekten şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşür¬ 
mek, sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeç¬ 
tiniz, değil mi? 

92 Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve sakımn. Eğer yüz çe¬ 
virirseniz, bilin ki, elçimize düşen, ancak apaçık bir tebliğidir. 

93 İman edenler ve salih amellerde bulunanlar için korkup-sakındık- 
lan, iman ettikleri ve salih amellerde bulundukları, sonra korkup-sakm- 

dıklan ve iman ettikleri ve sonra (yine) korkup-sakmdıklan ve iyilikte 
bulundukları takdirde (yasaklanmadan önce) dedikleri dolayısıyla bir 
sorumluluk yoktur. Allah, iyilik yapanları sever. 

AÇIKLAMA 

106. Bazıları helâl şeyleri kendilerine haram kılmak için yemin et¬ 

tiklerinden dolayı, burada, yiyeceklerle ilgili talimatlarla bağlantılı 

olarak yeminler hakkındaki hüküm ortaya konuyor. Hüküm şöyle: 

Eğer bir kişi gerisinde bir niyet taşımaksızın veya kasıt olmaksızın 

yemin ederse, yemininin gereğini yerine getirmekle yükümlü değil¬ 

dir. Çünkü bu tür yemin için, herhangi bir ceza veya kefaret yoktur. 

Fakat, eğer kişi bile bile yemin ederse, bu yeminini bozmalı ve günah 

gerektiren bir yemini bozduğu için de ceza olarak kefaretini de öde¬ 

melidir. (Ayrıca bkz. Bakara an: 243-244, Nisa an: 125) 

107. "Yeminlerinizi koruyun" emri üç anlam ifade eden 

1) Kişi yenlinden doğru yoldan yararlanmalı, yersiz ve günah ge- 

rektirici şeyler için yemine başvurmamalıdır. 

2) Bir şey için yemin ettiğinde, unutmamak için onu sürekli hatır¬ 

da tutmalıdır. 
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3) Haklı veya doğru bir şey için kasden yemin ettiğinde gereğini 

yerine getirmeli, getirmediği takdirde kefaretini ödemelidir. 

108. Ensab, Ezlâm ve Meysir in anlamı için bu suredeki an: 12 ve 

14'e bakın. Fal oklarıyla kehanet anlamındaki ezlâm tabiatı gereği 

bir tür kumarsa da, meysir'le arasında küçük bir fark vardır. Ezlâm, 

şirk ve bâtıl inanca bulanmış kehanet ve kura biçimleri için kullanı¬ 

lırken, meysir servetin şans aletleriyle kazanılıp bölüşüldüğü biçim¬ 

ler için kullanılır. 

109. Bu ayette dört şey mutlak olarak haram kılınmaktadır: İçki, 

kumar, ensab (Allah'tan başkalarına tapınmak için adanmış ve içle¬ 

rinde Allah'tan başka şeylerin adlanna kurbanlar ve hediyeler su¬ 

nular yerler) ve kehanet araçları. Bunlardan son üçünün niteliği 

açıklanmış bulunuyor. İçki hakkında hüküm ise, ayrıntıları ile şöy- 

ledir: 

İçki bu ayetle mutlak anlamda haram kılınmadan önce, hakkında 

iki hüküm daha inmişti. (Bakara: 219, Nisa: 43). Son hüküm gelme¬ 

den önce Hz. Peygamber (s.a) kendileri mutlak yasağa hazırlamaları 

için halkı toplamış ve onlan uyararak şöyle demişti: “Allah insanla¬ 

rın içki içmelerinden asla hoşlanmaz. Mutlak yasak yakında gelse 

gerektir. Bu yüzden ellerinde içki bulunanlar en iyisi mi onu satsın¬ 

lar.” Bundan bir süre sonra, Maide suresi 90. ayet inince, “Şu anda 

ellerinde içki bulunanlar artık onu ne içebilir, ne de satabilir: bu 

yüzden onu yok etsinler.” diye ilânda bulundu. Bunun üzerine dö¬ 

külen içkiler Medine sokaklarında aktı. Bununla birlikte bazıları 

“Onu Yahudilere hediye edemez miyiz?” diye Hz. Peygambere (s.a) 

sordular. Cevap şöyleydi: “Onu haram eden, hediye olarak verilme¬ 

sini de yasaklamıştır.” Daha bazıları “Onu sirke yapamazmıyız” diye 

sordular. Cevap: “Hayır, dökmeksiniz" şeklinde oldu. Bir başkası 

tekrar tekrar sordu: “İçkiyi ilaç olarak da kullanamaz mıyız?” Hz. 

Peygamber (s.a) üstüne basa basa bunu da reddetti ve şöyle buyur¬ 

du: “Hayır, o bir ilaç değil, bir hastalıktır.” Yine, bir başkası daha sor¬ 

du: “Efendim, biz çok soğuk bir yerde yaşıyoruz ve işimiz de yorucu¬ 

dur. Bu bakımdan, yorgunluğumuzu gidermek ve ısınmak için içki 

içiyoruz.” Hz. Peygamber (s.a) şöyle dedi: “İçtiğiniz sarhoşluk veriyor 

mu?” “Evet” dedi adam. Bunun üzerine, Hz. Peygamber (s.a) “Ondan 

el çek” buyurdular. Soruyu soran adam bu kez, “Bizim orada otu¬ 

ranlar bunu kabul etmiyecektir.” dedi. Hz. Peygamber (s.a) buna da 

şöyle karşılık verdi: “Eğer kabul etmezlerse git. onlarla savaş.” 
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lbn Ömer'den (r.a) rivayet edilen bir hadise göre Hz. Peygamber 

(s.a) şöyle buyurmuşlardın “Allah içkiyi ve onu içeni, sunanı, satanı, 

alanı, üreteni, ürettiren!, taşıyanı ve kendisine taşıtanı lânetlemiş- 

tir.” 

Bir başka hadisinde Hz. Peygamber (s.a) müslümanlara içkiyle 

birlikte sunulan yemekten yemeyi yasaklamıştır. Yasağm ilk döne¬ 

minde, içkiyi çıkarmada ve içmede kullanılan aletlerden yararlanıl¬ 

masını bile yasaklamış, fakat daha sonra yasa iyice yerleşince bun¬ 

ların kullanımına izin vermiştir. 

Arapça "hamr" kelimesi öncelikle üzümden yapılan şarap anlamı¬ 

na geliyorsa da, buğday, arpa, kuru üzüm, hurma ve baldan yapılan 

içkiler için de kullandır olmuş ve yasak, sarhoşluk veren her şeyi içi¬ 

ne almıştır. Hadisler bu noktada oldukça açıktır: “Her sarhoşluk ve¬ 

ren hamrdır ve haramdır. 

“Sarhoşluk veren her içki haramdır.” “Her sarhoşluk veren şeyi 

yasaklıyorum.” Cuma hutbelerinden birinde Halife Hz. Ömer (r.a) 

hamr'ı “düşünme melekesini gideren her şey” olarak tanımlamış¬ 

tır. 

Bu bağlamda Hz. Peygamber (s.a) genel ilkeyi şöyle koymuşlardın 

Çoğu sarhoşluk veren şeyin en az miktarı da haramdır; bir bardağı 

sarhoşluk veren şeyin bir damlası da haramdır...” 

Hz. Peygamber (s.a) zamanında sarhoş için belli bir ceza yoktu. 

Tutuklanıp mahkemeye çıkarılan suçlu ayakkabılarla dövülür, te- 

piklenir, yumruklanır, çomaklanır ve kırbaçlanırdı. Bu suç için veri¬ 

len cezanın en yüksek miktarı kırk kırbaçtı. Hz. Ömer'in (r.a) halifeli¬ 

ğinin ilk günlerinde de aynı ceza uygulanıyordu. Fakat o suçların 

arttığım görünce, diğer sahabelere de danışarak cezayı seksen kır¬ 

baca çıkardı. 

İmam Malik, İmam Ebu Hanife ve bir rivayete göre İmam Şafiî de 

aynı görüşteydiler. Fakat, İmam Ahmed b. Hanbel ve bir başka riva¬ 

yete göre imam Şafiî, içki içmenin cezasımn kırk kırbaç olduğu fik¬ 

rindedir. Hz. Ali (r.a) de kırk kırbacı kabul etmiştir. 

İslam fıkhına göre, yasağm üzerinde durmak İslâm Devleti nin gö¬ 

revidir. Nitekim, Hz. Ömer (r.a) zamanında Beni Sakif kabilesinden 

Ruveyşid adlı bir adamın dükkanı, içinde gizlice şarap üretilip satıl¬ 

dığı için yakılmıştır. Başka bir seferinde ise, şarap sattıkları için bir 

köyü yaktırmıştır. 
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94 Ey iman edenler, Allah görünmezlikte (gaybte) kendisinden ki¬ 

min korktuğunu ortaya çıkarmak için ellerinizin ve mızraklarınızın eri¬ 

şeceği avdan bir şeyle andolsun sizi deneyecektir. Artık kim bundan son¬ 

ra haddi aşarsa, onun için acıklı bir azab vardır. 

95 Ey iman edenler, siz ihramlıyken avı öldürmeyin.110 Sizden kim 

onu kasıtlı olarak (taammüden) öldürürse, cezası, hayvandan öldürdü¬ 

ğünün bir benzeridir. Buna da, Kabe'ye ulaşmış bir kurbanlık olarak içi¬ 

nizden adalet sahibi iki kişi hükmedecektir. Veya yoksullan doyurmak 

ya da onun dengi oruç tutmak olan bir keffaret vardır.111 Böylelikle işle¬ 

diğinin vebalini tadmış olsun. Allah geçmişte olanı bağışladı. Ama kim 

tekrarlarsa, Allah ondan öc alacaktır. Allah üstün ve güçlü olandır. Öç sa¬ 

hibidir. 

96 Deniz avı ve onu yemek size ve (yeryüzünde) dolaşanlara bir yarar 

olarak helal kılındı.112 İhramlı olduğunuz sürece kara avı ise size haram 

kılınmıştır. O'na (götürülüp) toplanacağınız Allah'tan korkup-sakının. 

97 Allah, Beyt-i Haram (olan) Kabe'yi insanlar için bir ayaklanma (kı¬ 

yam evi) kıldı; Haram Ay'ı, kurbanı ve boyunlardaki gerdanlıkları da.113 

Bu, Allah'ın göklerde ve yerde ne varsa tümünü bildiğini ve Allah'ın ger¬ 

çekten her şeyi bilen olduğunu bilmeniz içindir.114 

98 Bilin ki, Allah gerçekten cezası pek şiddetli olandır. Ve Allah ba¬ 

ğışlayandır, esirgeyendir. 

99 Peygambere tebliğden başka (yükümlülüğü) yoktur. Allah açığa 

vurduklanmzı da, gizli tuttuklarınızı da bilir. 

AÇIKLAMA 

110. Haram bölgede veya ihramlıyken avlanmak ya da şu veya bu 

şekilde bir başkasının avlanmasına yardımcı olmak yasaklanmıştır. 

Aynı şekilde ihramlı olan kişinin özellikle kendisi için öldürülmüş 

avdan yemesi de haramdır. Bununla birlikte ihramlı olmayan bir 

başkası kendisi için avlanır ve avının etinden bir hacıya verirse, 

bundan yemekte bir zarar yoktur. Şüphesiz, zararlı hayvanlar bu ya¬ 

sağın dışındadır. Hac için konmuş sınırlar içindeyken bile yılan, ak¬ 

rep, kuduz köpek ve daha başka zararlı hayvanlar öldürülebilir. 

111. Bu iki adaletli kişi, kaç yoksulun doyurulacağı veya belli bir 

hayvanın öldürülmesi nedeniyle kaç gün oruç tutulacağı konusun¬ 

da da karar verecektir. 
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112. Deniz avı helâl kılınmıştır. Çünkü bazen bir deniz yolculu¬ 

ğunda eldeki malzeme kıt gelebilir, elde yiyecek bir şey kalmayabi¬ 
lir. 

113. Arabistan için Kabe yalnızca kutsal bir ibadet yeri olarak kal¬ 

mayıp, gerek ibadet yeri olması, gerekse kutsallığı nedeniyle ekono¬ 

mi ve kültüre yön veren araç görevi yapıyor ve ülkede merkezi bir ye¬ 

re sahip bulunuyordu. Ülkenin her yanından insanlar hac ve umre 

için Kabe’ye geliyorlar ve toplanan büyük kalabalık başka zaman ka¬ 

bile kavgalarıyla parça parça olan Araplar arasında birlik duygulan 

doğmasına yardım ediyordu. Ayn ayn kabile ve yerlerden gelen hacı¬ 

lar bir arada kültürel bağlar oluşturuyorlardı. Şiir yanşmalan, dille¬ 

rini ve edebiyatlarını zenginleştiriyordu. Hac mevsiminde yapılan ti¬ 

caret ve alış-verişler halkın ekonomik ihtiyaçlannı gidermede yar¬ 

dımcı oluyordu. Kutsal aylar Araplara dört aylık banş sağlıyor ve bu 

da ülkenin bir bölgesinden diğerine kervanlann güvenlik içinde gi¬ 

dip gelebildiği tek dönem oluyordu. Kurban için aynlan hayvanlar ve 

boyunlanna takılan yakalıklar kervanlann hareketlerine önemli öl¬ 

çüde yardım ediyordu. Çünkü Araplar bunlara öylesine saygı göste¬ 

rirdi ki, kimse soygun niyetiyle kendilerine dokunmaya cesaret ede¬ 

mezdi. 

114. Yani. “Eğer Kâbe'nin kutsallığı ve hac için konan sınırlama¬ 

lardaki hikmeti ve bundan kaynaklanan yararlan iyice düşünürse¬ 

niz, bütün bunlan öngören Allah'ın yarattıklannın saadeti ve ihti- 

yaçlan hakkında nasıl derin ve tam bilgisi olduğunu kabul edersiniz. 

Kavrarsınız ki. O nun koyduğu hükümlerden her birinin insan ha¬ 

yatının değişik yönlerine dönük çok yararlan vardır. Hz. Peygam- 

ber'in (s.a) gelişinden önceki kanşıklık yüzyıllarında bile Allah 

Kâbe'yi, kendinizin anlamsızca yok etmeye çalıştığınız hayatınız için 

bir güvenlik ve istikrar aracı yapmıştı. Aynı şekilde Allah'ın hüküm¬ 

leri, güvenliğinizi ve refahınızı garanti etmektedir. Bu bakımdan 

kendi iyiliğiniz için bu hükümleri gözetmelisiniz. Çünkü bunlarda 

kendi araçlarınızla ne görebileceğiniz, ne de elde edebileceğiniz gizli 

yararlar vardır." 
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100 De ki: "Murdar ile temiz-murdar'ın çokluğu hoşuna gitse de- bir 
olmaz.113 Ey temiz akıl sahipleri, Allah'tan korkup-sakımn. Umulur ki 
kurtulaşa erersiniz. 

101 Ey iman edenler, size açıklandığında sizi üzecek şeyleri sorma¬ 
yın;1 16 Kur'an indirildiği zaman sorarsanız, size açıklanır. Allah onu af¬ 
fetti. Allah bağışlayandır, (kullara) yumuşak olandır. 

102 Sizden önce bir topluluk onu sormuştu da sonra kâfirler olmuş¬ 
lardı.117 

AÇIKLAMA 

115. Bu ayet, eşyanın yalnızca dış yüzüne bakanlann ölçülerinden 

bütünüyle farklı yeni değer ölçüleri getirmektedir. Eşyayı zahiriyle 
değerlendirenler niceliğe bakarlar, niteliğe değil. Söz gelimi, paranın 

kazanılma biçimine değer vermeyenler için yüz rupi her zaman beş 
rupiden daha büyüktür. Fakat bu ayet, bu tür değerlendirmenin ak¬ 
sine, haklı yollarla kazanılan beş rupinin paklığı nedeniyle daha de¬ 

ğerli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu ölçüye göre bir şeyin değerini 
arttıran veya eksilten o şeyin nicel (kemmî) miktan olmayıp, gerçekte 
o şeyin temiz mi, yoksa kirli yollarla mı kazanıldığıdır. Açıktır ki, bir 

damla gül kokusu bir yığın çerçöpten çok daha kıymetlidir. Aynı şe¬ 
kilde bir bardak temiz suyun, bir depo pis idrar karşısındaki değeri 
ne kadar fazladır. Bu yüzden akıllı olan, önemsiz ve değersiz de gö¬ 
rülse her zaman helâl olanla yetinecek haram olan cazibeli ve büyük 
şeylere asla el atmayacaktır. 
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116. Bazıları Hz. Peygamber e (s. a) ne dünyalık işler için pratik bir 
fayda taşıyan, ne de manevi yücelişe yol açacak olan yersiz gereksiz 
sorular sormaya alışmışlardı, işte bu ayet bu tür soruların sorulma¬ 
sını yasaklamaktadır. Bir defasında bir kişi bir toplantıda, “Benim 
gerçek babam kim?” diye sormuştu. Yine, bazen, halkın iyiliği için 
kasden açıklanmaması gereken bir takım yasal sorunlar hakkında 
açıklama isteyen gereksiz sorular da soruluyordu, örneğin, her yıl 
yapılıp, yapılmayacağı açıklığa kavuşturulmadan hac bir emirle zo¬ 
runlu kılınmıştı. Biri bunu duyunca hemen sordu: “Her yıl haccet¬ 
mek zorunlu mudur?” Hz. Peygamber (s.a) cevap vermediler. Adam 
soruyu tekrarladı, fakat yine cevap alamadı. Adam soruyu üçüncü 
defa sorunca, Hz. Peygamber in (s.a) cevabı şöyle oldu: “Yazıklar ol¬ 
sun sana! Eğer ‘evet’ deseydim hac her yıl farz olacak ve senin gibileri 
buna güç yetiştiremeyeceğinden itaatsizlik suçu işlemiş olacaklar¬ 
dı.” 

Bizzat Hz. Peygamber (s.a) halkı sırf soru sormak için soru sor¬ 
maktan men etmiştir. Bir hadislerinde, “Müslümanlar karşısında 
en büyük suçlu, haram değilken sorusu nedeniyle bir şeyin haram 
kılınmasına yol açandır.” uyarısında bulunmuşlardır. Bir başka ha¬ 
dislerinde ise, “Allah sizin için bazı şeyleri farz kıldı; bunları yerine 
getirmeye çalışsın ve bazı şeyleri de haram kıldı; onlara yaklaşma¬ 
yın. Bazı sınırlar koydu, onları aşmayın. Bazı şeyler hakında ise, söz 
etmedi, unuttuğundan değil; o halde böylesi şeylere dalmaya çalış¬ 
mayın." buyurmuşlardır. 

Yukarıdaki iki hadiste oldukça önemli bir konuda dikkat çekil¬ 
mektedir. Muğlâk bırakılıp ayrıntıları açıklanmamış bazı şeyler ve 
hükümler vardır. Bu Kanun Koyucu'nun ayrıntıları ortaya koymayı 
ve bunlan özelleştirmeyi unuttuğundan değil, fakat insanlar için ge¬ 
niş bir alan bırakmak amacıyla bunlan sınırlamak istememesin- 
dendir. Bu yüzden, eğer bir kişi birbiri ardına gereksiz ve yersiz soru¬ 
lar sorar ve böylece sınırlamalar getirir, özelleştirmelerde bulunur¬ 
sa, insanlan gereksiz güçlüklere iter. Aynı şekilde, “akıl yürütme” 
gücüyle aynnülar ortaya koymaya çabalar ve genelleri özelleştirme¬ 
den, belirsizleri belirlemeden rahat edemezse, müslümanian büyük 
bir şaşkınlığın içine yuvarlar. Sözgelimi, gayb ve ahiret hakkında ne 
kadar aynntıya dalarsak, o kadar şüpheler yaratacağımız gibi, aynı 
şekilde, hükümlerle ilgili olarak ne kadar sınırlamalar getirirsek, on¬ 
ları o kadar çok çiğneme durumu ortaya çıkacaktır. 

117. Yersiz ve gereksiz soru sormakla küfre dalanlar Yahudiler idi. 
önce, iman ve hükümlerin aynntılan konusunda gereksiz sorular 
sorarak kılı kırk yarmaya giriştiler. Ardından üzerlerine bu tür sı¬ 
nırlamaların konmasına yardım ettiler. Fakat bu sınırlan çiğnedik¬ 
lerinden küfr ve itaatsizlik suçunu işlediler. Ne yazık ki müslüman¬ 
lar da Kur an ın ve Hz. Peygamber in (s.a) uyanlanna rağmen adım 
adım Yahudileri izlemektedirler. 
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103 Allah Bahiyre'den Saibe’den Vasiyle'den ve Hâm'dan118 hiç biri¬ 

ni (meşru) kılmamıştır. Ancak küfredenler, Allah'a karşı yalan düzüp- 

uyduruyorlar. Onlann çoğu akıl erdirmez. 

104 Onlara: "Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin" denildiğin¬ 

de, "Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter" derler. (Peki,) Ya 

atalan bir şey bilmiyor ve hidayete ermiyor idilerse?. 

105 Ey iman edenler, üzerinizdeki (yükümlülük) kendi nefisleriniz- 

dir. Siz doğru yola erişirseniz, sapan size zarar veremez.119 Tümünüzün 

dönüşü Allah'adır. O, size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. 

AÇIKLAMA 

118. Bu ayette tanrılara vs. kurban adamak ve kurbanlık hayvan¬ 

lan serbestçe otlamaya bırakmak gibi bâtıl uygulamalar yerilmekte¬ 
dir. İslâm öncesi Arabistan'da bu tür hayvanlara değişik adlar veri¬ 

lir, özel işaretler konur ve onlan herhangi bir işte kullanmak, yemek 
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için kesmek, şu ya da bu biçimde kendilerinden yararlanmak ha¬ 
ram sayılırdı. 

Bahîra, sonuncusu erkek deve olan beş yavrulu dişi deveye verilen 

addı. Kulağı yarılarak serbestçe dolaşmaya bırakılırdı. Bundan son¬ 
ra kimse ne ona binebilir, ne sütünü içebilir, ne kesebilir, ne tüyünü 
kırkabilirdi. Her nerede isterse orada otlamasına ve her nereden is¬ 
terse oradan su içmesine izin verilirdi. 

Saîbe, bir hastalıktan veya bir tehlikeden kurtulmak için yapılan 
adağı yerine getirmek için bir onur işareti olarak serbest bırakılan 
erkek veya dişi deveye verilen addı. Hepsi de dişi on yavrusu olan, di¬ 
şi deveye de Saîbe denirdi. 

Vasile, biri dişi olan ilk ikizlerden belli bir erkek keçiye (teke) veri¬ 

len addı, ilk doğan yavrular tanrılar adına kurban edilirdi. Eğer ilk 
doğan yavru erkek olursa tabii. Fakat, ilk doğan yavrular ikiz olursa 
erkeği kurban edilmez ve Vasile diye adlandırılarak, tanrılar adına 

serbest bırakılırdı. 

Hâm, torunu yetişip de binme çağma gelen erkek deveye verilen 

addı. Bu deve serbest bırakılırdı. Aynı ad, on tane yavrusu olup da 
serbest bırakılan deveye de verilirdi. 

119. Her insanda görülen bir zayıflığa karşı bir uyandır bu. Bazı in¬ 

sanlar başkalannda bir hata görsek de eleştirsek diye bakar durur¬ 
lar. Burada bu tür kişiler böylesi kötülüğe karşı uyanlmakta ve ken¬ 

dilerinden başkalanmn inanç ve davranışlarım araştınp eleştirmek 
yerine, kendi hareketlerine, işlerine, ahlak ve inançlarına dikkat et¬ 
meleri istenmektedir. Eğer bir insan Allah a itaat ediyor, Allah'a ve 
insanlara karşı yükümlülüklerini yerine getiriyor ve faziletin, haynn 
yerleştirilip, şerrin yok edilmesini de kapsayan hak ve takva yolunda 
gidiyorsa, o zaman bir başkasının sapkınlığı ve yanlışta oluşu hiç 
kuşkusuz kendisine zarar vermez. 

Bu ayetin anlamı, kişi yalnızca kendi kurtuluşunu düşünsün ve 
başkalarım düzeltmeyi bir yana bıraksın demek değildir. Hz. Ebu 
Bekir Sıddık (r.a) bir hutbesinde bu anlayışı reddetmiş ve şöyle de¬ 
mişti: “Ey insanlar! Siz bu ayeti okuyor ve ona yanlış bir anlam giydi¬ 

riyorsunuz. Bizzat ben kendim Hz. Peygamber den (s.a) şunu işittim: 
insanlar münkeri görüp de onu ortadan kaldırmaya boş verdikleri, 
zalim bir kişinin zulmünü görüp de bunu önlemedikleri zaman Allah 

hepsini cezalandırabilir. Allah'a yemin ederim ki, marufu emredip 
münkerden nehyetmek üzerinize borçtur. Eğer bunu ihmal ederse¬ 

niz Allah en kötü insanları üzerinize salar ve size zararlar verirler. 
Sonra iyileriniz dua eder de, Allah dualarını kabul etmez.” 
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106 Ey iman edenler, sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, vasiyet 
hazırlamşında, aranızda içinizden adaletli iki kişiyi (şahid tutun.)120 Ve¬ 
ya yolculukta olup size ölüm musibeti gelip çatarsa, sizden olmayan baş¬ 
ka iki kişiyi (şahid tutun.121 İkisini) Şayet kuşkulanacak olursanız na¬ 
mazdan sonra alıkoyarsınız, onlar da (size): "Akraba dahi olsa onu (ye¬ 
minimizi) hiç bir değere değiştirmeyeceğiz ve Allah'ın şahidliğini gizle¬ 
meyeceğiz. Aksi takdirde biz elbette günahkârlardan oluruz." diye Allah 
adına yemin etsinler. 

107 Eğer o ikisi aleyhinde kesin olarak günahı hak ettiklerine ilişkin 
bilgi sahibi olunursa, bu durumda haksızlığa uğrayanlardan iki kişi -ki 
bunlar buna daha hak sahibidirler- öbürlerinin yerine geçerler ve: "Bi¬ 
zim şehadetimiz o ikisinin şehadetinden şüphesiz daha doğrudur. Biz 
haddi aşmadık, yoksa gerçekten zulmedenlerden oluruz" diye Allah'a 
yemin ederler. 

AÇIKLAMA 
120. Yani, “dindar, muttaki, güvenilir” müsîümanlar. 
121. Bu, müsîümanlar şahitler bulunmadığında, müslümanlann 

gayri müslimleri şahit tutabileceklerini göstermektedir. 
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108 Bu, gerektiği gibi şahidliği yapmalarına veya yeminlerinden 

sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarına daha yakındır. Al¬ 

lah'tan korkup-sakının ve dinleyin. Allah, fasıklar topluluğunu hidaye¬ 

te erdirmez. 

109 Allah, peygamberleri toplayacağı gün,122 şöyle diyecek: "Size ve¬ 

rilen cevap nedir?"123 Onlar da: "Bizim bilgimiz yoktur;124 şüphesiz gö¬ 

rünmeyenleri (gaybleri) bilen Sen'sin Sen." 

110 Allah şöyle diyecek:123 "Ey Meryemoğlu İsa, sana ve annene olan 

nimetimi hatırla. Ben seni Ruhu'l-Kudüs ile destekledim, beşikte iken 

de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tev¬ 

rat’ı ve Incil’i öğrettim. İznimle çamurdan kuş biçiminde (bir şeyi) oluş¬ 

turuyordun da (yine) iznimle ona üfürdüğünde bir kuş oluveriyordu. 

Doğuştan kör olanı, alacalıyı iznimle iyileştiriyordun, (yine) benim iz¬ 

nimle ölüleri (hayata) çıkarıyordun.126 İsrailoğullarına apaçık belgelerle 

geldiğinde onlardan küfre sapanlar, "Şüphesiz bu apaçık bir sihirdir" 

demişlerdi (de) İsrailoğullannı senden geri püşkürtmüştüm." 

111 Hani Havarilere: "Bana ve peygamberime iman edin" diye vahy 

(ilham) etmiştim; onlar da: "İman ettik, gerçekten müslümanlar olduğu¬ 

muza sen de şahid ol" demişlerdi.127 

AÇIKLAMA 

122. Ahiret günü, kıyamet günü. 

123. Yani. “İslâm için çağrıya dünya ne cevap verdi?” 

124. “Hayattayken çağrımıza verilen zahiri cevabı biliyoruz yalnız¬ 

ca. Gerçek cevap konusunda ise, onu yalnızca Sen bildiğin için bizim 

hiçbir doğru bilgimiz yoktur.” 

125. Önce bu soru tüm rasûllere yöneltilecektir. Sonra her rasûl, 

tek tek şahitlik yapacaktır. Burada. Hz. İsa'ya (a.s) sorulacak soru¬ 

nun özellikle anılması konuya uygunluğu nedeniyledir. 

126. Yani, “ölümlerinden sonra Sen onlan dirilttin, yeniden haya¬ 

ta getirdin.” 

127. Yani, “Havarilerin lütfumuzla sana inanması, sana olan ni¬ 

metlerimizden biriydi; aksi halde kimseyi küfürden döndürebilme 

gücüne sahip değildin sen.” 
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112 Havariler:128 "Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra 

indirebilir mi?" demişlerdi. O da: "Eğer inanmışlarsanız Allah'tan kor- 

kup-sakının" demişti. 
113 (Bu sefer Havariler:) "Ondan yemek istiyoruz, kalplerimiz tat¬ 

min olsun, senin de gerçekten bize doğru söylediğini bilelim ve buna şa- 

hidler olalım" demişlerdi. 

AÇIKLAMA 

128. Bu olayın burada bir ara cümle ile anılması öğretilerini doğru¬ 

dan doğruya O ndan alan havarilerinin bile Hz. İsa'yı (a.s) bir insan 
ve Allah'ın kulu olarak gördüklerini göstermek içindir. Onlar efendi¬ 

lerini hiç bir zaman bir ilâh veya Allah'ın ortağı ya da oğlu olarak dü¬ 
şünmüyorlardı. Bu yine göstermektedir ki. Hz. İsa da (a.s) kendisini, 
kendinden hiçbir otoritesi olmayan bir kul olarak sunuyordu. 

“Burada sözü edilen konuşma kesilip, bu ara cümle ne münase¬ 

betle konmuştur?” diye düşünebilir ve sorulabilir. 
Bu soruya cevap vermek için, Ahiret günü yapılacak olan konuş¬ 

maya burada ders alsınlar ve doğru yolu seçsinler diye Hıristiyanla¬ 
rın yararına olarak yer verildiğini göz önünde tutmak gerekmekte¬ 
dir. Bu aynı dersi vurgulamak için olayın ara cümle halinde anılması 

oldukça yerindedir. 
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114 Meryem oğlu İsa da: "Allah'ım, Rabbimiz, bize gökten bir sofra 

indir. Öncemiz ve sonramız için bir bayram ve Sen'den de bir belge olsun. 

Bizi nzıklandır. Sen rızık vericilerin en hayırlısısın" demişti. 

115 Allah demişti ki: "Şüphesiz ben bunu size indireceğim.129 Artık 

sonra sizden kim küfre saparsa, ben onu gerçekten alemlerden hiç kim¬ 

seyi azablandırmayacağım bir azabla azablandıracağım." 

116 Allah: "Ey Meryem oğlu îsa, insanlara, beni ve annemi Allah'ı bı¬ 

rakarak iki ilah edinin, diye sen mi söyledin?" dediğinde:130 "Seni tenzih 

ederim, hakkım olmayan bir sözü söylemek bana yakışmaz. Eğer bunu 

söyledimse mutlaka sen onu bilmişsindir. Sen bende olanı bilirsin, ama 

ben Sen'de olanı bilmem. Gerçekten, görünmeyenleri (gaybleri) bilen 

Sen'sin Sen." 

117 "Ben onlara bana emrettiklerinin dışında hiç bir şeyi söyleme¬ 

dim. (O da şuydu:) 'Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a 

kulluk edin/ Onların içinde kaldığım sürece, ben onlann üzerinde bir 

şahidim. Benim (dünya) hayatıma son verdiğinde, üzerlerindeki gözet- 

leyici Sen'din. Sen her şeyin üzerine şahid olansın." 

118 Eğer onlan azablandınrsan, şüphesiz onlar Senin kullarındır, 

eğer onları bağışlarsan, şüphesiz aziz olan, hakîm olan da Sen'sin 

Sen." 

119 Allah dedi ki: "Bu, doğrulara, doğru söylemelerinin yarar sağla¬ 

dığı gündür. Onlar için içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan 

cennetler vardır. Allah onlardan razı oldu, onlar da O'ndan razı olmuşlar¬ 

dır. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur." 

120 Göklerin, yerin ve içlerinde olanların tümünün mülkü Allah'ın¬ 

dır. O, her şeye güç yetirendir. 

AÇIKLAMA 

129. Kur’an "sofra"nın (maide) gönderilip, gönderilmediği konu¬ 

sunda susar ve bu noktada hiçbir sıhhatli bilgi kaynağı yoktur. Sof¬ 

ranın gönderilmiş olması mümkündür. Ama yine aym derecede ayet 
115 te yer alan uyandan sonra havarilerin isteklerini geri almış ol- 
malan da mümkündür. 

130. Burada Hıristiyanlann bir başka yargılarına işaret edilmekte¬ 

dir. Onlar Hz. İsa (a.s) ve Ruhül Kudüs'ün yamsıra Hz. Meryem'i de 
ibadet edilecek bir nesne haline getirmişlerdi. Her ne kadar Kitab ı 
Mukaddes te bu doktrinden söz edilmiyorsa da. Hz. İsa'dan (a.s) 
sonra geçen ilk üç yüz yıl içinde Hıristiyan dünyası bu akidenin bü- 
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tünüyle dışındaydı. “Allah'ın annesi” sözü ilk kez İskenderiyeli bazı 
ilâhiyatçılar tarafından kullanıldı. Bu kelimelerin kamu vicdanında 
bulduğu cevap sert olduysa da, kilise önce dortrini kabul etme eğili¬ 
mi göstermedi ve Meryem'e tapınmanın yanlış olduğunu ilân etti. 
Fakat daha sonra I.S. 431 Efes konsülünde “Allah ın annesi” kelime¬ 
leri kilise tarafından resmen kullanıldı. Sonuç olarak, “Meryem'e ta- 
pıcılık” kilisenin hem içinde, hem de dışında büyük adımlarla yayıl¬ 
maya başladı. O kadar ki, Kur'an Devrimi günlerinde “Allah'ın anne- 
si"nin yüceltilişi Baba ve Kutsal Ruh'unkini gölgede bıraktı. Kilisele¬ 
re heykelleri dikildi, kendisine tapınıldı, yalvarıldı ve ibadetlerde ya¬ 
karıldı. Kısaca bir Hıristiyanm en büyük dayanak kaynağı “Allah'ın 
annesinin koruyuculuğunu elde edebilmek oldu, imparator Jüstin- 
yen kanunlarından birinde Hz. Meryem'in imparatorluğu koruyu¬ 
culuğundan söz eder. Yine Jüstinyen yaptırdığı Ayasofya kilisesinin 
büyük mihrabına Onun ismini kazdırdı. Generali Narses savaş ala¬ 
nında Onun yönlendirmesine bakar. Hz. Peygamber in (s.a) çağdaşı 
İmparator Herakliyus bayrağında Onun resmini taşırdı ve kutlu, ko¬ 
ruyucu niteliğinden dolayı bu bayrağın asla yere düşürülemeyeceği¬ 
ne inanırdı. Protestanlar reform dan sonra Hz. Meryem'e tapıcılıkla 
ellerinden geldiğince savaştılarsa da, yine de Roma Katolik kilisesi 
hâlâ O na şevkle sarılmaktadır. 

MAİDE SURESİNİN SONU 
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6 

EN’AM SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Bu sure, adını putperest Arapların bazı büyükbaş hayvanlan 

helâl, bazılannı da haram sayan bâtıl inançlarını reddeden 136, 138 
ve 139‘uncu ayetlerinden almaktadır. 

Nüzul Zamanı: Ibn Abbâstan gelen bir rivayete göre, Sure’nin ta¬ 
mamı bir defada Mekke'de vahyedilmiştir. Yezid in kızı ve Hz. Muaz 
Ibn Cebel in ilk yeğeni Esma şöyle den “Bu surenin indiği (vahyedil- 
diği) sırada Hz. Peygamber dişi bir deve üzerinde bulunuyor ve ben 
de devenin yularını tutuyordum. Deve öylesine bir ağırlık hissetti ki, 
Peygamberin altında sanki kemikleri kınlıyordu.” Daha başka riva¬ 
yetlerden, Hz. Peygamber in surenin tamamını indiği gece yazdırdı¬ 
ğını öğreniyoruz. 

Surenin konusu, onun Hz. Peygamber in Mekke'deki son yılında 
indiğini açıkça göstermektedir. Yezid'in kızı Esma'dan gelen rivayet 
de bunu doğrulamaktadır. Esma Ensar'dan olduğuna ve İslâm'ı Hz. 
Peygamber'ih Medine'ye hicretinden sonra kabul ettiğine göre, onun 
Hz. Peygamber’i Mekke'de ziyareti Peygamber in Mekke'deki hayatı¬ 
nın son yılında olsa gerektir. Çünkü bundan önce Peygamberin En- 
sar la ilişkisi, Ensar'dan bir kadının kendisini Mekke'de ziyarete ge¬ 
leceği düzeyde içten değildi. 

Nüzul Sebebi: İndiği dönemi tesbit ettikten sonra Surenin gerisin¬ 
de yatan gerçeği görmek kolaydır. Hz. Peygamberin insanları 
İslâm'a çağırmaya başlamasının üstünden oniki yıl geçmişti. Ku- 
reyş'in düşmanlığı ve yaptığı işkeceler en çekilmez ve vahşi bir du¬ 
rum almış, bu yüzden müslümanlann çoğunluğu yurtlarını bırakıp. 
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Habeşistan'a hicret etmek zorunda kalmışlardı. Bütün bunların 
ötesinde, Hz. Peygamber in (s.a) iki büyük destekçisi olan Ebu Talip 
ve Hz. Hatice artık ona daha fazla yardım edecek ve güç verecek du¬ 
rumda değillerdi. Peygamber tüm dünyevi desteklerden yoksun kal¬ 
mıştı. Fakat, buna rağmen muhalefetin keskin dişleri arasında göre¬ 
vini sürdürüyordu. Sonuçta, bir yandan da bir bütün olarak Mekke 
toplumu inat ve inkânn içine girmiş bulunuyordu. Islâm’a karşı bir 
eğilim gösteren herkes alay, eğlence, kınama, işkence ve sosyal boy¬ 
kota maruz bırakılıyordu. Bu kara günlerdeydi ki. Mekke’de İslam ı 
kabul eden Evs ve Hazrec'in bir takım etkili kişilerini çabalanyla İsl¬ 
âm'ın serbestçe yayılmaya başladığı Yesrib'den bir ümit ışığı belirdi. 
İslâm'ın başarıya giden yolunda mütevazi bir başlangıçtı bu ve kim¬ 
se bu başlangıcın gizlediği büyük potansiyeli kestirebiliyor değildir. 
Çünkü, sıradan bir gözlemciye göre bu zamanda henüz İslâm zayıf 
bir hareketti; yalnızca. Peygamber in kendi ailesi ve hareket in bir¬ 
kaç yoksul bağlısının zayıf desteği dışında hiçbir destek yoktu. Açık¬ 
tır ki, yoksul müslümanlann da. düşmanlan haline gelen ve kendile¬ 
rine işkence yapan kendi kavimlerince terkedildiklerinden, yapabi¬ 
lecekleri fazla bir yardım olamazdı. 

Konular Bu sure nazil olduğu zaman şartlar böyleydi işte. Sure de 

işlenen konular yedi başlık altında toplanabilir: 
1) Şirk i red ve tevhid akidesine çağn. 
2) Ahiret e imanın ilânı ve dünya hayatından sonra başka bir ha¬ 

yat olmadığının reddi. 
3) O zaman geçerli olan bâtıl inançların reddi. 
4) İslâm toplumunu kurmak için gerekli temel ahlâki ilkelerin 

açıklanması. 
5) Hz. Peygamber in şahsına ve misyonuna yöneltilen itirazlara 

cevaplar. 
6) O zaman görevin görünürde başarısız kalması nedeniyle endişe 

ve ümitsizliğe kapılan Hz. Peygamber i ve izleyicilerini teselli ve teş¬ 

vik. 
7) Düşmanlık ve kendini beğenmişliklerini bırakmaları için kâfir¬ 

lere ve muhaliflere uyan ve tehditler. 
Bu konuların ayn başlıklar halinde ele alınmadığı açıktır. Sure 

tam bir bütünlük içinde gitmekte ve verdiğimiz konular yeni yeni ve 
farklı yollarla tekrar tekrar ortaya konmaktadır. 

Mekkî Surelerin Gerisinde Yatan Gerçek: Bu, Kur an da da yer aldı¬ 
ğı sırayla ilk uzun Mekkî Sure olduğundan, okuyucunun Mekkî su¬ 
releri ve bu surelerle getirdiğimiz yorumla bağlantılı olarak bu sure¬ 
lerin farklı aşamalanna telmihlerimizi kolayca anlayabilmesi için, 
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genel olarak Mekkı surelerin indiği ortamı açıklamak yararlı olacak¬ 
tır. 

Herşevden önce belirtilmelidir kİ. Medeni surelerin nüzul zamanı 

bilinir veya az bir çabayla tesbit edilebilirken, Mekkî surelerin indiği 

ortam ve geride yatan gerçekle ilgili pek az malzeme vardır. Medeni 
surelerdeki çoğu ayetlerin nüzul sebebi hakkında bile güvenilir riva¬ 
yetlere sahip olduğumuz halde, Mekkı surelerle ilgili olarak elimizde 

böylesi ayrıntılı bilgi bulunmuyor. Nüzul sebebi ve zamanı hakkında 
güvenilir rivayetler bulunan yalnızca birkaç sure ve ayet vardır. 
Mekkî dönemin Medeni dönem gibi ayrıntılarıyla ortaya konmadı- 

ğmdandır bu. Bu yüzden, iniş dönemlerini tesbit etmek için surele¬ 
rin kendilerine ve içten içe verdiği delillere bağlı kalmak durumun¬ 

dayız; tartıştıkları konular, ele aldıkları sorunlar, taşıdıkları üslup 
veya nüzul sebeplerine ve ilgili olaylara doğrudan veya dolaylı tel¬ 
mihleri gibi. Sahip olduğumuz deliller ancak bu kadar olduğundan, 

şu veya bu sure veya şu ya da bu ayetin şu veya bu nedenle indiğini 
kesinlikle söylemiyoruz. En fazla yapabildiğimiz, bir surenin verdiği 

iç delili Hz. Peygamber in Mekke'deki hayatını dolduran olaylarla 
karşılaştırıp, sonra surenin döneme ait olduğu hakkında azami öl¬ 
çüde doğru bir sonuca varmaktır. 

Bütün söylediklerimizi gözönüne alırsak, Hz. Peygamber in Mek¬ 
ke'deki misyonunun tarihini dört döneme ayırabiliriz: 

Birinci Dönem: Onun risaletle görevlendirilmesiyle başlar ve üç yıl 

sonra peygamberliğini açıkça ilân etmesiyle sona erer. Bu dönemde, 
mesaj gizli gizli bazı seçkin kişilere götürülüyor ve genelde Mekke 
halkı bundan habersiz kalıyordu. 

İkinci Dönem: Peygamberliğinin ilanından sonra iki yıl sürer. Bi¬ 

reysel karşı çıkışlarla başlar ve yavaş yavaş düşmanlık, alay, eğlen¬ 

ce, suçlama, kötü sözler söyleme ve sahte propaganda şeklini alır. 
Sonraları nisbeten yoksul, zayıf ve çaresiz müslümanlara işkence 
etmek üzere gruplar oluşturulmuştur. 

Üçüncü Dönem: İşkencelerin başlangıcından Peygamberliğin 

onuncu yılında Hz. Hatice ve Ebu Talib’in ölümüne kadar sürer. Bu 
dönem müslümanlara yapılan işkenceler öylesine vahşi ve zalimce 
bir durum almıştı ki, çoklan Habeşistan'a hicret etmek zorunda kal¬ 
mışlardı. Hz. Peygamber'e ve ailesi üyelerine karşı sosyal ve ekono¬ 

mik boykot uygulanıyor ve Mekke'den ayrılmayan müslümanlar ku¬ 
şatma altına alınan Şi'b-i Ebî Talib e sığınmaya zorlanıyorlardı. 

Dördüncü Dönem: Peygamberliğin 10. yılından 13. yılma kadar üç 

yıl sürmüştür. Bu, Hz. Peygamber ve izleyicileri için zorlu sınavlar ve 
elem verici işkenceler dönemiydi. Mekke'de hayat çekilmez hale gel- 
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mişti. Mekke dışında bile sığınılacak bir yer görünmüyordu. O kadar 
ki, Hz. Peygamber Taife gittiğinde, kendisine ne sığınma hakkı ne de 
koruma sözü verilmişti. Bunun yanısıra, hacc nedeniyle Islâm çağrı¬ 

sını kabul etmeleri için her Arap kabilesine başvuruyor ve her cep¬ 
heden açık redle karşılaşıyordu. Aynı zamanda Mekke halkı; ya öl¬ 
dürerek, ya tutuklayarak, ya da kentlerinden sürerek kendisinden 
kurtulmak için danışmalarda bulunuyorlardı, işte bu en kritik za¬ 
manda Allah Yesrib'de Ensarin kapılarını Islâm'a açtı ve Hz. Pey¬ 
gamber buraya hicret etti. 

Hz. Peygamberin Mekke'deki hayatını bu şekilde dört döneme 
ayırdıktan sonra, bizim için herhangi bir Mekkî surenin nüzul zama¬ 
nını mümkün olduğu kadarıyla tesbit etmek artık kolaylaşmış ol¬ 

maktadır. Çünkü, belli bir döneme ait olan sureler diğer dönemlere 
ait olanlardan konulan ve üsluplarıyla ayırt edilebilmektedirler. Bu¬ 
nun yanısıra, inmelerine neden olan durum ve olaylara ışık tutacak 

telmihler de içermektedir. Bundan sonraki Mekkî surelerde, herbir 
surenin nüzul zamanını o dönemin ayıncı özelliklerine dayanarak 
tesbit edecek ve ‘Girişte belirteceğiz. 

ÖZET 

Ana Konu: İslâm inancı. 

Bu sure, Islâm inancının tevhid, ahiret ve nübüvvet gibi belli başlı 
ilkelerini ve onların günlük hayata uygulanışlarını farklı yönlerden 
tartışır. Bunlarla birlikte muhaliflerin yanlış inançlarını reddeder, 
itirazlarına cevap verir, kendilerini uyanr ve o zaman çeşitli işkence¬ 
lere uğrayan Hz. Peygamber i, izleyicilerini teselli eder. Kuşkusuz bu 

temalar ayn başlıklar halinde ele alınmakta, olağanüstü güzellikte 
birbirleriyle iç içe İncelenmektedir. 

Konular ve Birbirleriyle Olan Bağlantılan: 

1-12: Bu ayetler giriş ve uyarma niteliğindedir. Kâfirler, İslâm 

inancım kabul etmezler ve Her Şeyi-Bilen ve Her Şeye-Kadir den ge¬ 
len Vahy in gösterdiği İşığı’ izlemezlerse, kendilerinden önceki kâfir¬ 
lerin uğradıkları aynı kötü sonuca uğrayacakları konusunda uyarıl¬ 
maktadırlar. Peygamberi ve ona indirilen Vahy i reddetmek nokta¬ 
sındaki delilleri reddedilmekte ve kendilerine tanınan süreye aldan¬ 
mamaları için ikaz olunmaktadırlar. 

13-24: Bu ayetler tekrar tekrar tevhid in üzerinde durmakta ve 

onun kabülü yolunda en büyük engel olan şirk i reddetmektedir. 

25-32: Bu ayetlerde, kâfirleri imam ilkeleri ni reddetmelerinin do¬ 

ğuracağı sonuçlar karşısında uyarmak için ahiret hayatının tasviri 
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bir manzarası sunulmaktadır. 
33-73: Başlıca konu, Hz. Peygamber açısından tartışılan Nübüvvet 

(Peygamberlik), onun misyonu, gücünün sınırlan, izleyicilerine kar¬ 

şı tavn ve bunlann kâfirler açısından da ele alınışıdır. 
74-90: Aynı konuya devamla, İbrahim Peygamberin hikâyesine 

dönülmekte ve böylece putperest Araplara, karşı çıktıklan Peygam¬ 
ber Hz. Muhammedin (s.a) misyonunun İbrahim Peygamberınkiyle 
(a.s) aynı olduğu hatırlatılmaktadır. Araplar kendilerini İbrahim’in 
izleyicileri kahııl ettiği, (özellikle Kııreyş) onun soyundan olmakla 
övündüğü için böyle bir tartışma çizgisi benimsenmektedir. 

91-108: Hz. Peygamber'in (s.a) Peygamberliğinin bir diğer delili 

kendisine Allah tarafından indirilen Kitap tır. Çünkü bu kitabın öğ¬ 

retileri akide ve uygulama açısından doğru yönü göstermektedir. 
109-154: Putperest Arapların bâtıl sınırlamalarına karşılık İlâhî sı¬ 

nırlamalar ortaya konulmakta ve böylece ikisi arasındaki çarpıcı 
farklılıklar gösterilerek Kuranın vahyedilmiş Kitap olduğu ispat¬ 
lanmaktadır. 

160: Putperest Arapların yanısıra 144-147. ayetlerde eleştirilen 

Yahudiler Kur an ın öğretilerini Tevrat'inkilerle karşılaştırarak, ara¬ 

daki benzerliği görmeye ve Kur an karşısındaki geçersiz mazeretleri¬ 
ni bırakarak, kıyamet günü‘nün azabından kurtulmak için onun hi¬ 
dayetini benimsemeye çağrılmaktadır. 

165: Sure’nin sonucu buradadır: Güzel ve zorlayıcı bir biçimde Hz. 

Peygambere korkmadan İslâm inancının ilkelerini ve anlamlarıyla 

birlikte sonuçlarını ilân etmesi emredilmektedir. 
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Rahman Rahîm olan Allah'ın adıyla 

1 Hamd gökleri ve yeri yaratan, karanlıklan ve aydınlığı (nuru) kılan 
Allah'adır. (Bundan) Sonra bile küfre sapanlan, Rablerine (birtakım var- 
lıklan ve güçleri) denk tutuyorlar.1 

2 Sizi çamurdan yaratan,2 sonra bir ecel belirleyen O'dur. Adı konul¬ 

muş ecel,3 O'nun katindadır. Sonra siz (yine) kuşkuya kapılmaktası- 
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mz. 
3 Göklerde ve yerde Allah O’dur. Gizlinizi ve açığınızı bilir; kazan¬ 

makta olduklarınızı da bilir. 
4 Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeyiversin, mutlaka on¬ 

dan yüz çevirirler. 
5 Kendilerine hak gelince, onu yalanladılar; fakat alaya almakta ol¬ 

duklarının haberleri onlara gelecektir.4 
6 Kendilerinden önce nice kuşaklan yıkıma uğrattığımızı görmüyor¬ 

lar mı? Biz, sizi yerleşik kılmadığımız bir biçimde onlan yeryüzünde 
(büyük bir güç ve servetle) yerleşik kıldık; gökten üzerlerine sağanak 
(bol yağmurlar) yağdırdık, nehirleri de altlarından akar yaptık. Ama gü¬ 
nahları nedeniyle biz onlan yıkıma uğrattık ve arkalarından başka ku¬ 

şaklar (inşa edip) oluşturduk. 
7 Biz IGtabı üzerine yazılı bir kağıtta göndersek ve onlar ona elleriyle 

dokunsalar bile, küfredenler, tartışmasız: "Bu apaçık bir büyüden baş¬ 

kası değildir" derler. 

AÇIKLAMA 

1. Ayetin, yer'in, göklerin, ay'ın ve güneş in yaratıcısı olarak gün¬ 

düzü ve geceyi meydana getiren Allah'ı kabul eden müşrik Araplara 

seslendiği hatırda tutulmalıdır. Bu Araplardan hiçbiri, bütün bun¬ 
ların Lât veya Hübel veya Uzza, ya da bir başka tann veya tannçalan 
tarafından yaratıldığına inanıyor değildi. Bu bakımdan Allah kendi¬ 
lerine sanki, “Ey aptal insanlar! Kendiniz göklerin ve yer’in yaratıcı¬ 
sının Allah olduğunu kabul ederken, nasıl olur da daha başka taun¬ 

lar edinir ve önlerinde secde ederek, kendilerine kurbanlar keser ve 
ihtiyaçlannızı sunar ve yardımlannı dilerseniz?” demektedir. (Bkz. 

Fatiha, an: 2 Bakara, an: 163) 
Zulm ün çoğul şekli olan zulümat’ın nur un karşıtı olarak kulanıl- 

dığı vurgulanmalıdır. Çünkü “karanlık” nurun (ışığın) yokluğudur 
ve pek çok türleri vardır. 

2. Allah, insan vücudunun her parçası topraktan meydana geldiği 

için, "O sizi toprak (çamur)dan yarattı." diyor. 

3. "Ecel-i Müsemma", tek tek her insanın yeniden hayata getirilip 

yeryüzündeki hayatından hesap vermek üzere Allah’ın huzuruna çı¬ 

karılacağı ‘ahiret günü’dür. 
4. Buradaki 'haberi Hz. Peygamberin Mekke'den Medine’ye hicre¬ 

tinden sonra olacaklara işarettir. Bu ayetin indiği zamanda, ne 
kâfirler, ne de müminler alacakları haberin niteliğini hayal bile ede¬ 

miyorlardı. Öyle ki, Hz. Peygamber bile, Müslümanların yakın gele¬ 

cekte kazanacakları haşandan habersizdi. 
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8 Ve derler ki: "Ona bir melek indirilmeli değil miydi?"3 Eğer bir me¬ 
lek indirilseydi, elbette iş bitirilmiş olurdu da sonra kendilerine göz açtı- 
nlmazdı.6 

9 Onu eğer bir melek kılsaydık, elbette erkek (suretinde bir melek) kı¬ 
lardık ve mutlaka katmakta oldukları (şüpheleri) yine katardık.7 

10 Andolsun, senden önceki peygamberler de alaya alındı da kendisi¬ 
ni alaya aldıkları şey, onlardan maskaralık yapanları çepeçevre kuşatı¬ 
verdi. 

11 De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın, sonra yalanlayanların sonu na¬ 
sıl oldu, bir görün."8 

AÇIKLAMA 

5. Cahil itirazcılar; eğer Muhammed (s.a) gerçekten Allah tarafın¬ 

dan bir elçi (rasûl) olarak gönderilmiş olsaydı, gökten bir melek in¬ 
meli ve halka “Bu Allah ın Elçisidir, bu bakımdan kendisine itaat 

edin, yoksa cezalandırılacaksınız” diye ilân etmeli iddiasında bulu¬ 
nuyorlardı. 
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Cahil itirazcılar, göklerin ve yerin Yaratıcısının, Elçisi'ni kendisi¬ 

ne hakaret edilecek ve düşmanlan tarafından taşlanacak bir du¬ 

rumda nasıl bırakabileceğini anlayamıyorlardı. Böylesi büyük bir 

Hakim'in (Egemen) Rasûlü'nü düşmanlanndan korumak, halka 

heybet vermek, kendisinin peygamberliğine inandırmak ve bir ta¬ 

kım tabiat üstü yollarla emirlerini yerine getirmeleri için büyük bir 

‘hassa ordusu veya en azından yanında bir melekle gelmesi gerekti¬ 

ğini ileri sürüyorlardı. 
6. Bunlann itirazına verilecek birinci cevap sudun Allah bir melek 

göndermiş olsaydı, kendilerini düzeltmek ve ıslah etmek için onlara 

hiçbir süre tanınmazdı. Kendilerine inanmaktan başka bir seçenek 

bırakmayacak şekilde hakikati çıplaklaştırmak için melek gönderil¬ 

memiş ve böylece onlara bir fırsat tanınmıştır. Açıktır ki, meleğin 

gelmesi dünyadaki hayatlarının amacı olan tutuldukları imtihanın 

boşa çıkması demek olurdu. Bu yüzden, herhangi bir melek gönde¬ 

rilmemiştir. İnsan imtihandan geçmeli ve görülmez hakikati onu 

çıplak gözle görmeden akimı ve düşünme güçlerini doğru yolda kul¬ 

lanarak keşfetmeli, sonra da bu hakikatin gerekleri doğrultusunda 

nefsini ve şehvetini kontrol altına almalıdır. İşte bu yüzden, ‘Görün- 

meyen’in (Gayb) imtihan gereği görünmez olarak kalması gerektiği 

açıktır. 
İkincisi, imtihan dönemi olan dünya hayatı, “Görünmeyen” gö¬ 

rünmez kaldıkça böyle olacaktır. “Görünmeyen (Gayb)” açık bir du¬ 

ruma gelir gelmez 'bu dönem' kendiliğinden sona erer ve imtihan ye¬ 

rini, imtihanın sonucunu görme zamanı alır. Bu yüzden, Allah size 

bir meleğin görünmesi isteğinize olumlu karşılık vermiyor. Çünkü 

Allah imtihan dönemi sona ermeden Önce, sizi imtihan etmeyi bırak¬ 

mak istemiyor. (Ayrıca bkz. Bakara, an: 228) 

7. Geriye kalan tek seçenek insan şeklinde bir melek göndermekti. 

Allah, insan şeklinde bir melek göndermiş olsaydı, Hz. Muhammed i 

(s.a) tanımakta duydukları güçlüğün aynısını onu tanımak için de 

duyacaklardı. Bu da kendilerini daha çok şüpheler içine itecekti. Bu 

bakımdan, Allah ın Elçisi nin bir melek göndermemesi onlann yara- 

nnaydı. 

8. Yani, "Mesaj"la alay edenler yeıyüzünde dolaşıp kalıntıları gör¬ 

meli ve önceki halkların tarihini incelemelidirler. Bunlar daha önce 

onlann Hz. Muhammed e (s.a) davrandıktan gibi davranmış bulu- 

nanlann korkunç sonlanna tanıklık edecektir. 
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12 De ki: "Göklerde ve yerde olanlar kimindir?" De ki: "Allah'ındır."9 

O, rahmeti kendi üzerine yazdı. Sizi kendisinden kuşku olmayan kıya¬ 

met gününde tartışmasız toplayacaktır. Nefislerini hüsrarana uğratan¬ 
lar, işte onlar inanmayanlardır. 

13 Geceleyin dc gündüzün de barınan her şey O'nundur. O, işitendir, 

bilendir. 
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14 De ki: "O, gökleri ve yeri yaratırken ve O, (hep) besleyip (hiç) bes- 

lcnmezken, ben Allah'tan başkasını mı veli edineceğim?"10 De ki: "Bana 

gerçekten müslüman olanların ilki olmam emredildi ve: Sakın müşrik¬ 

lerden olma." (denildi.) 

15 De ki: "Şüphesiz ben, Rabbime isyan edersem o büyük günün aza¬ 

bından korkarım." 

16 0 gün, kim ondan (azabtan) alıkonursa, elbette. O, onu esirgemiş¬ 

tir. İşte apaçık olan ■'kurtuluş ve mutluluk' budur. 

17 Şayet Allah sana bir zarar dokunduracak olursa, O'ndan başka bu¬ 

nu giderecek yoktur. Sana bir iyilik de dokunduracak olursa O, her şeye 

güç yetirendir. 

18 0, kullan üzerinde kahredici olandır. O, hüküm ve hikmet sahibi 

olandır, haberdar olandır. 

AÇIKLAMA 

9. Müşrikleri köşeye sıkıştırmanın güzel bir yoludur bu. önce Al 

lah. Rasûlü'ne onlara "Göklerde ve yerde olanlar kimindir?" diye sor 

diyor, soru soruluyor ve cevap bekleniyor. Fakat, cevap ne olumlu ve 

ne de olumsuz olacağından karşıdakiler sessiz kalıyor. “Her şeyin Al- 

lah'a ait olduğuna” inandıkları için inkâr yoluna da gidemiyorlar. 

Karşılanndakine, kendi şirk inançları aleyhinde debi vermiş olacak¬ 

ları için olumlu bir cevap da vermiyorlar. Allah böylece onlan kritik 

bir duruma soktuktan sonra, Rasûlü’ne "Her şey Allah'ındır de." em¬ 

rini veriyor. 

10. Burada ince bir delil vardın Müşriklerin Allah'ın yanısıra tanrı¬ 

lar olarak kabul ettikleri herşey kendi bağlılarını beslemek yerine, 

onlardan beslenmek durumundadır. Hiçbir Firavun uyruğundan 

vergi almadıkça çevresini kuramaz; hiçbir aziz, kendisine tapınanlar 

onun için bir mozole inşa etmedikçe tapınmaya değer görülmez. Hiç¬ 

bir tann, bağlıları putunu yapıp, onu büyük bir tapmağa yerleştirip 

süslemedikçe bir tann olamaz. Demek oluyor ki, tüm yapay tannlar 

hizmetçilerine muhtaçtır. Kimseye muhtaç olmayıp, her şeyin ken¬ 

disine muhtaç bulunduğu yalnızca O Allah'tır, hiçbir destekçisinin 

desteğine muhtaç değildir. 
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19 De ki: "Şahidlik bakımından hangi şey daha büyüktür?" De ki: 
"Allah benimle sizin aranızda şahiddir.11 Sizi -ve kime ulaşırsa- kendi¬ 
siyle uyanp-korkutmam için bana şu Kur'an vahyedildi. Gerçekten Al¬ 

lah'la beraber başka ilahların da bulunduğuna siz mi şahidlik ediyorsu¬ 
nuz?"12 De ki: "Ben şehadet etmem."13 De ki: O, ancak bir tek olan ilahtır 
ve gerçekten ben, sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım. 

20 Bizim kendilerine Kitap verdiklerimiz, onu, çocuklarını tanır gibi 
tanırlar14 kendilerini hüsrana uğratanlar işte onlar inanmayanlardır. 

21 Allah'a karşı yalan düzüp-uydurandan13 veya O'nun ayetlerini ya¬ 

lanlayandan daha zalim kimdir?16 Hiç şüphesiz o zalimler kurtuluşa ula¬ 

şamazlar. 
22 Onların tümünü toplayacağımız gün; sonra şirk koşanlara diyece¬ 

ğiz ki: "Nerede (o bir şey) sanıp da ortak koştuklarınız?" 
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23 (Bundan) Sonra onlann: "Rabbimiz olan Allah'a and olsun ki, biz 

müşriklerden değildik" demelerinden başka bir fitneleri (mazeretleri) 

olmadı (kalmadı). 

AÇIKLAMA 

11. Yani, “Allah, benim kendisi tarafından gönderilmiş bir elçi ol¬ 

duğuma, söylediğim her şeyin de O ndan olduğuna şahittir." 

12. Onlara, Allah’ın ortağı veya ortaklan bulunduğu hakkında bil¬ 
gileri olup olmadığı sorulmaktadır ki, yalnızca tahmin veya zan hiç¬ 
bir şeyi doğrulamaya yetmez ve kimse, hakkında yeterli bilgi sahibi 
olmadığı bir şeye kesin bir tanıklıkta bulunamaz. Daha sonra ortaya 
şu konulmaktadır: Allah'tan başka otorite sahibi bir başka Hâkim 

bulunduğu konusunda hiçbir bilgiye sahip değilsiniz, o halde, Al¬ 
lah'tan başkasına hizmet etmeniz veya tapınmanız doğru değildir. 

13. Yani, “isterseniz bilgi sahibi olmadan da yalan şahitlikte bulu¬ 

nabilirsiniz; bana gelince, ben böyle bir şahitlikte bulunmam.” 

14. Burada. Vahyedilmiş Kitaplar'ın bilgisine sahip olanlann, ilâhlı- 

ğmda hiçbir ortağı bulunmayan tek bir İlâh ın bulunduğunu kesin¬ 

likle bildikleri belirtilmektedir. Bir insanın kendi oğlunu binlerce 
başka çocuk arasında kolayca seçebilmesi gibi, onlar da Allah hak- 

kındaki yığınla değişik inanç ve teori arasından doğru olan inancı 
görebilirler. 

15. "Yalan iftira"; ilâhlığmda Allah'a ortaklar bulunduğu ve onla¬ 

nn da tapınmaya değer olduğu iddiasıdır. Bizzat Allah'ın şunu veya 
bunu kendi özel çevresi yaptığı ve ilâhı niteliklerin onlara da verilip, 
onlara da Allah'a gösterilen saygı vs. gösterilmesi gerektiğini emret¬ 

tiği (veya en azından onayladığı) da ‘yalan iftira dır. 
16. “Allah'ın ayetleri”, kâinatta tek bir ilâhın bulunduğu ve başka 

her şeyin O nun kullan olduğu gerçeğini gösteren işaretlerin tümü¬ 

dür. Bu ayetler tüm kâinata yayılmış bulunmaktadır. Bizzat insanın 
kendisinde ve peygamberlerin karakterleri ve en büyük başarılarıyla 
birlikte Vahyedilmiş Kitaplar da da bulunur. Bu yüzden, tüm bu 
ayetlerin karşısında ilâhı nitelikleri başka şeylere de veren ve onlan 
İlâhî haklara değer gören gerçekte büyük bir zulüm suçu işlemiş de¬ 

mektir. Hiçbir delil, bilgi, gözlem ve tecrübeye sahip olmadan yalnız¬ 
ca zan veya tahmin veya atalann geleneklerine dayanarak başka ' 

şeylere de İlâhî nitelikler vermek cidden büyük bir zulümdür. Böyle- 
si bâtıl bir inanca sahip kişi, Hakk a, Hakikate, bizzat kendisine ve 
kâinatta ilişki içinde bulunduğu her şeye ve herkese zulmetmekte¬ 
dir. 
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24 Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve düzmekte oldukla¬ 
rı da kendilerinden kaybolup-uzaklaştı. 

25 Onlardan seni dinleyenler vardır; oysa biz, onu kavrayıp anlama¬ 

larına (bir engel olarak) kalpleri üzerine kat kat örtüler ve kulaklarında 
bir ağırlık kıldık.17 Onlar, hangi 'apaçık-belgeyi' görseler, yine ona inan¬ 
mazlar. Öyle ki, o küfretmekte olanlar, sana geldiklerinde, seninle tartış¬ 
maya girerek: "Bu, öncekilerin uydurma-masallanndan başka bir şey de¬ 
ğildir" derler.18 

26 Onlar, hem ondan alıkoyarlar, hem kendileri kaçarlar. Onlar, yal¬ 
nızca kendi nefislerinden başkasını yıkıma uğratmazlar ama şuurunda 
değildirler. 

27 Ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir görsen; derler ki: 
"Keşke (dünyaya bir daha) geri çevrilseydik de Rabbimizin ayetlerini 
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yalarılamasaydık ve mü'minlerden olsaydık." 

28 Hayır, Önceden saklı tuttukları kendilerine açıklandı.19 Şayet 

(dünyaya) geri çevrilseler bile, kendisinden sakındırıldıkları şeylere 

şüphesiz yine döneceklerdir. Çünkü onlar, gerçekten kâfirlerdir. 

AÇIKLAMA 

17. Burada Allah, onlardaki anlama, görme ve işitme bozuklukla¬ 

rının nedenini kendisine vermektedir. Çünkü, Tabiat Kanunu adı 
altında dünyada olup biten her şey gerçekte, bu Kanun un yazanı ol¬ 
duğundan Allah'ın emriyle olmaktadır. Bu yüzden, bu Kanun un iş¬ 

lemesi sonucu ortaya çıkan etkiler Allah'ın emri ve iradesiyle meyda¬ 
na gelir. İnatçı kâfirler. Elçinin mesajını dinler de görünseler, inatla¬ 
rı, önyargılan ve isteksizlikleri tabiat kanununa göre melekelerini iş¬ 

lemez hale getirdiğinden gerçeği anlamaz, duymaz ve görmezler. İna¬ 
da binen ve doğru, müttakî insanların tavrını benimsemeyen bir ki¬ 
şinin kalbinin tüm kapılarım tutkularına aykırı gelen her türlü ger¬ 
çeğe karşı kendiliğinden kilitleneceği bir kanundur. Bu tabiî işlem 
insan diliyle tanımlandığında şöyle denir: “Şu falanca veya filanca¬ 
nın kalbinin kapılan kilitlenmiş.” Fakat, emri ve izni olmadan hiçbir 

şeyin meydana gelemeyeceği Allah aynı olguyu,” Falanca veya filan¬ 
canın kalbinin kapılannı kilitledik” şeklinde tanımlayacaktır. Çün¬ 
kü. insan bir şeyi meydana geldiği şekliyle tanımlarken, Allah mey¬ 

dana gelişin gerçek niteliğini ifade eder. 
18. Bu aptal insanlann mesajı red için ileri sürdükleri özür budur. 

Onlar, “Elçinin bizi çağırdığı mesaj'da yeni hiçbir şey yok. Bu daha 
önce de işitip durduğumuz mesaj’ın aynısı” derler. Bu aptal kişilere 
göre, eski, gerçek olamayacağından, gerçek olması gereken mesajm, 

yeni olması gereklidir. Oysa, mesaj her zaman için birdir, aynıdır ve 
böyle olmaya devam edecektir. İnsanlann hidayeti için en eski za¬ 
manlardan beri gelen Allah'ın Elçileri daima aym mesajı iletegelmiş- 

lerdi; aynı şekilde Hz. Peygamber de aynı eski mesajı sunuyordu. 
Kuşkusuz, yalnızca İlâhî Işık tan yoksun olanlardır ki, bu sonsuz 
hakikati göremezler, yeni şeyler icat edebilirler ve uydurduktan teo¬ 
rileri “bizden önce kimsenin iletmediği yeni bir mesajımız var" diye¬ 
rek gerçekmiş gibi sunabilirler. 

19. Yeniden dünyaya dönebilirlerse Mesaja inanacaklan şeklinde 

ortaya koyduklan arzu, herhangi bir doğru düşünme ve akıl yürüt¬ 
menin veya kalplerinde ve zihinlerinde herhangi bir gerçek değişi¬ 

min değil, artık en inatçı kâfirin bile inkâra yeltenemeyeceği haki¬ 

kate şahit olmanın sonucudur. 
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29 Onlar dediler ki: "Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur. Ve biz- 
ler diriltilecekler değiliz." 

30 Rablerinin karşısında durdurulduklarında onları bir görsen: (Al¬ 
lah:) "Bu, gerçek değil mi?" dedi. Onlar; "Evet, Rabbimiz hakkı için" de¬ 
diler. (Allah:) "Öyleyse küfredegeldikleriniz nedeniyle azabı tadın" de¬ 
di. 

31 Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar, doğrusu hüsrana uğramışlardır. 

Oyleki, saat (kıyamet günü) apansız onlara geliverince, günahlarını sırt¬ 
larına yüklenerek: "Onda (dünyada) sorumsuzca yaptıklarımızdan do- 
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layı yazıklar bize..." derler. Dikkat edin, o işleyip-yüklendikleri ne kötü¬ 

dür. 

32 Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan başkası de¬ 

ğil.20 Korkup-sakmmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayır¬ 

lıdır. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz? 

33 Kesin olarak biliyoruz ki, onların söyledikleri seni gerçekten üzü¬ 

yor. Doğrusu onlar, seni yalanlamıyorlar, ancak zalimler, Allah'ın ayet¬ 

lerini inkâr ediyorlar.21 

34 Andolsun senden önce de peygamberler yalanlandı; onlara yardı¬ 

mımız gelinceye kadar yalanlandıkları ve eziyete uğratıldıkları şeye sab¬ 

rettiler. Allah'ın sözlerini (va'dlerini) değiştirebilecek yoktur.22 Andol¬ 

sun, gönderilenlerin haberlerinden bir bölümü sana da geldi. 

AÇIKLAMA 

20. Bu, dünya hayatının gerçek dışı, boşuna ve ciddî hiçbir amaç 
taşımadan yalnızca bir oyun ve eğlence olduğu anlamına gelmez. 
Demek istenen; sonsuz ahiret hayatına oranla geçici dünya hayatı¬ 
nın, kişinin dinlendikten sonra yeniden döndüğü ciddi bir iş arasın¬ 

da verilen dinlenme ve eğlence gibi olduğudur. Bunun yanısıra, bu¬ 
rada sağ duyudan ve doğru görüşten yoksun kişileri yanlış anlayış¬ 
lara itebilecek ve hayatı yalnızca oyun ve eğlenceden, oyalanmadan 
ibaret sayılabilecek şekilde yanlış kanaatlere götürebilecek pek çok 
aldatıcı görünümler bulunduğundan dünya hayatı oyun, eğlence ve 
oyalanmaya benzetilmiştir. Sözgelimi, dünya hayatmda bir hüküm¬ 

darın rolü; sahnede kral rolü oynayan, taç giyip gerçek bir kralın 
emirleri gibi uyulması gereken emirler veren, gerçekteyse bir kralın 
hiçbir gücüne sahip olmayıp, rejisörün emriyle tahtından indirilen, 
hapsedilen ve öldürülen bir aktörünkünden hiç de farklı değildir. 
Çevremizde gece gündüz dünya sahnesinde bu türde çok sayıda 
oyun sergilenmektedir. Bir ‘aziz’ veya bir tanrıçanın ihtiyaçlarının 

giderildiği bir ‘saray’ı vardır, oysa gerçekte bu sarayın hiçbir gücü 
yoktur. Sonra, bir başka aktör, hiç kimse bu tür bilgiye sahip değil¬ 
ken. gayb ve gelecekle ilgili kehanette bulunur. Yine bir başkası, 

kendi dışındakileri besler pozu takınır, gerçekteyse kendisi başkala¬ 

rı tarafından beslenmeye muhtaçtır. Yine bir diğeri daha vardır ki, 
sanki başkalarına onur ve yarar ya da zarar ve leke verme gücüne sa¬ 

hipmiş gibi, çevresindeki herşeyin mutlak hakimi benim dercesine 
kibirli davranır; oysa kendisi güçsüz ve zavalı bir biçaredir. Şans 
rüzgârı dönüverdi mi, yüksek ululanma basamaklarından en derin 
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aşağılık çukurlarına yuvarlanıp gider. O kadar ki bir despot olarak 
üzerlerine hükmetiği insanların ayaklan dibine düşer. Hayat sahne¬ 
sinde sergilenen tüm bu oyunlar ölümle birden kesiliverir. Sonra, bir 

başka dünyaya geçer ve herşeyi gerçek rengiyle görür. O zaman dün¬ 
ya hayatında vanlan tüm yanlış anlayışlar giderilecek ve herkese 
ölümden sonraki hayat için kazandığının gerçek değeri gösterilecek¬ 

tir. 
21. Allah'ın vahyettiklerini karşılannda okumaya başlamadan ön¬ 

ce tüm kabile halkının Hz.. Peygamberi doğru ve dürüst bir insan 
olarak kabul ettiği gerçektir. Ne zaman Allah'ın Mesaj ını tebliğe baş¬ 

lamış. o zaman yalanlanmıştır. Fakat, o zaman bile kimse Hz. Mu¬ 
hammedi (s.a) sahtekârlıkla suçlamaya cür et edememiş, en azılı 
düşmanlan bile hiçbir zaman onu dünyevî bir konuda yalan söyle¬ 

mekle töhmet altına alamamıştır. Yalanlanan peygamber Hz. Mu- 
hammed'di; öyle ki. Hz. Peygamber in düşmanlannın en azılısı olan 
Ebu Cehl, Hz. Peygamber le olan bir konuşmasında “Biz sana yalan¬ 

cı demiyoruz, fakat ileri sürdüğün şeye sahte diyoruz” demiştir. Be¬ 
dir savaşında Ahnes bir Şerik. Ebu Cehl e gizlice sordu: “Burada iki¬ 
mizden başka üçüncü bir kişi yok. Doğru söyle. Muhammed'i bir ya¬ 
lancı olarak mı görüyorsun, yoksa gerçekten doğru biri olarak mı?" 
Ebu Cehl in cevabı şöyle oldu: “Allah'a yemin olsun ki. Muhammed 

doğru bur insandır ve hayatı boyunca tek bir yalan bile söylememiş¬ 
tir. Fakat, zâten kabilenin bayrağını taşıma, hacılara su verme ve 
Kâbe'nin anahtarlarını ellerinde bulundurma ayrıcalığına sahip 
olan Kusay Oğullan Peygamberliğin alıcılan olarak da kabul edilir¬ 

se. Kureyş'ten geriye kalanlara ne düşer?” İşte bu nedenle Allah, 
“Yalancı olarak reddettikleri sen değilsin, onlar bizim mesajımızı 
reddediyorlar; biz her şeye sabreder ve onlara süre üstüne süre ve¬ 

rirken, sen ne diye kaygılanırsın?” diye Rasûlü'nü teselli etmekte¬ 

dir. 
22. Burada sözü edilen Allah'ın kelimeleri, doğruyla yanlış arasın¬ 

daki çatışmayla ilgili olan kanun dur. Bu kanun a göre, doğru ve 
takvâ sahibi insanlann sabır, dayanıklılık ve doğruluklarını, fe¬ 
dakârlık ve vefakârlıklarını, imanlarındaki sağlamlığı ve Allah'a olan 
güvenlerini kanıtlamaları için uzun bir süre imtihana tabi tutulma¬ 
ları gerekmektedir. Böylece onlar zorluklara ve musibetlere uğraya¬ 
caklar; ancak bu zor ve engebeli yoldan geçmekle öğrenilen yüksek 
ahlâkî nitelikleri geliştirecekler ve ancak bu silâhlarla küfr karşısın¬ 
daki savaşı kazanabileceklerdir. Yine, bu kanun a göre, yeterlilikle¬ 
rini kanıtladıklarında, kendilerine desteklemek üzere Allah'ın yardı¬ 

mı tam zamanında gelir ve hiçbir zaman bu yardım, zamanı dolma¬ 

dın elde edilemez. 
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35 Eğer onlann yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, onlara bir ayet ge¬ 

tirmek için yerde bir tünel açmaya veya göğe bir merdiven dayamaya gü¬ 

cün yetiyorsan (öyle yap).23 Eğer Allah dileseydi, onların tümünü hida¬ 

yet üzere toplardı. Öyleyse sakın cahillerden olma.24 

36 Ancak dinleyenler icabet eder. Ölüleri (ise,)23 onlan da Allah diril¬ 

tir. Sonra O'na döndürülürler. 

37 "Ona Rabbinden bir ayet indirilmeli değil miydi?" dediler. De ki: 

"Şüphesiz Allah, ayet indirmeye güç yetirendir." Ama onlann çoğu bil¬ 

mezler.26 

AÇIKLAMA 

23. Ne zaman Hz. Peygamber sürekli tebliğine rağmen kavminin 

mesajı kabul etmediğini hissetse, o zaman mesajı kabul etmekten 
başka bir seçenekleri kalmasın diye Allah'ın açık bir ayet gönderme¬ 
sini arzulardı. Bu ayette Allah Resulü nü uyarmakta ve şöyle demek¬ 

tedir: “İnatları karşısında sabırsızlık gösterme, görevini bizim çizdi¬ 
ğimiz yolda ısrarla yerine getirmeye devam et. Eğer bu görev mucize¬ 
lerle yerine getirilecek olsaydı, bunu bizzat kendimiz yapamaz mıy¬ 
dık? Fakat, istenilen zihni ve ahlakî devrimin gerçekleşmesi ve senin 

oluşturmak üzere bir elçi olarak atandığın müttaki toplumun ku- 
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rulması için bu yöntemin uygun olmadığım biz biliyoruz. Bununla 
birlikte, eğer kayıtsızlıklarının ve inkârlarının yol açtığı gönlünün 
acısına katlanamıyorsan ve kabul edebilecekleri apaçık bir ayetin 

onların zihinlerindeki katılığı kırabileceğini düşünüyorsan, o za¬ 
man kendin öyle bir ayet getirmeye uğraş; gücün yeterse yer kat¬ 
manlarım del geç veya göklere çık. Fakat sünnetimizde böyle bir şeye 
yer olmadığından bu arzunu yerine getirmemizi Biz den bekleme." 

24. Bu, Allah'ın amacının tek tek her insanın şu veya bu şekilde hi¬ 
dayeti kabule zorlanması olmadığım vurgulamak içindir. Allah'ın 
amacı böyle olmuş olsaydı, o zaman insanları melekler gibi, ta do¬ 
ğumlarından muttaki olacak şekilde yaratırdı. Peygamberler ve ki¬ 

taplar göndermeye, Allah'ın Yolu'nun yavaş yavaş yerleşmesi için 
müminleri kâfirlerle çatışmaya sokmaya hiç gerek kalmazdı. Allah 
Hakk'ın, insanlara akli yoldan sunulmasını ister, öyle ki, akıllan 

Hakk a yatanlar onu zorlanmadan kabul etmeli ve sonra kâfirlere 
karşı ahlakî üstünlüklerini kanıtlayacak şekilde Hakk a (Gerçeğe) 

uygun olarak karekterlerini oluşturmalıdırlar. Hakk ın bağlılan bu 
yolla insanlar içindeki en iyileri Hakk a çekerler ve yüksek idealleri, 
en güzel hayat prensipleri, temiz karakterleri, güçlü delilleri ve kâfir¬ 
ler karşısındaki yılmaz mücadeleleriyle Yol u kurmayı başanrlar. 
Sonra Allah hidayeti kendilerine garanti eder ve muhtaç olup hak et¬ 
tikleri her aşamada da yardımım gönderir. Buna karşın, bu tabii sü¬ 
reç yerine Allah'ın tabiatüstû bir yöntem benimseyip, halkın zihnin¬ 
den bâtıl fikirleri çıkararak, yerlerine doğru olanları getirmesini ve 

böylece şer medeniyeti yerine hayır medeniyeti kurmayı isteyen var¬ 
sa bilmelidir ki, böyle bir istek, Allah'ın insanı yaratma düzeninin 
hikmetine aykın olduğundan yerine gelmeyecektir. O insanı sorum¬ 
lu bir varlık olarak yaratmış, kendisine eşyayı kullanma gücü bah¬ 
şetmiş, hem iyi, hem kötü yolda davranma özgürlüğü vermiş, imti¬ 
hanına hazırlanması için belli bir süre tammış ve imtihanın sonucu¬ 
nu ameline göre ceza veya mükâfat şeklinde açıklama zamanım da 

belirlemiştir. 

25. "İşitenler", vicdanları uyanık olanlar, doğruyla yanlış arasın¬ 

daki aklî yargıda bulunmaya çalışanlar, kasden ve inatla kalplerinin 

kapılarını kilitlemeyenlerdir. 

"Ölüler" ise, körü körüne bir yola girip, onu bırakarak, apaçık ol¬ 

duğu halde Doğru Yol'u izlemeye hazır olmayanlardır. 

26. Burada, "Ayet" apaçık bir mucize demektir. Gücü yetmediğin¬ 

den değil, fakat anlamadıkları bir hikmetten dolayı Allah'ın bir ayet 
göstermeyeceği ifade olunmaktadır. (Bkz. an: 6) 
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38 Yeryüzünde hiç bir canlı ve iki kanadıyla uçan hiç bir kuş yoktur 
ki, sizin gibi ümmetler olmasın. Biz Kitap'ta hiç bir şeyi noksan bırakma¬ 
dık, sonra onlar Rablerine toplanacaklardır. 

39 Bizim ayetlerimizi yalan sayanlar karanlıklar içinde sağırdırlar, 

dilsizdirler.27 Allah, kimi dilerse onu şaşırtıp-saptınr, kimi dilerse de 
onu dosdoğru yol üzerinde kılar.28 

40 De ki: 'Düşündünüz mü hiç; eğer size Allah'ın azabı gelirse ya da 

saat (kıyamet) gelip çatarsa, Allah'tan başkasını mı çağıracaksınız? Eğer 
doğru sözlüler iseniz (çağırın bakalım.)" 

41 Hayır, yalnızca O'nu çağırırsanız, dilerse kendisini çağırdığınız 
şeyi açar (giderir) ve şirk koşmakta olduklarınızı unutursunuz.29 

42 Andolsun, senden Önceki ümmetlere (peygamberler) gönderdik 
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de onları dayanılmaz zorluk (yoksulluk) ve sıkıntılarla çeviriverdik. 
Umulur ki yalvarırlar diye. 

43 Onlara, zorlu azabımız geldiği zaman yalvarmaları gerekmez miy¬ 
di? Ama onların kalpleri katılaştı ve şeytan onlara yapmakta olduklarını 
çekici (süslü) gösterdi. 

AÇIKLAMA 

27. Yani, “Eğer bu peygamberin getirdiği mesajın gerçek veya sah¬ 
te olduğuna karar vermeniz için bir ayet görme isteğinizde gerçekten 
ciddi iseniz, çevrenizde bol bol görülen sayısız ayetleri görmeli ve 
üzerlerinde düşünmelisiniz. Sözgelimi, hayvanların hayatına baktı 
ğmızda, yer hayvanlan ve kuşlar içindeki her bir türün beden yapısı¬ 

nın fonksiyonuna ne kadar da uygun düştüğünü göreceksiniz; fıt¬ 
ratlarına kazınan karakter ve nitelikler tüm ihtiyaçlarım gidermede 
yardımcı olamakta, harika bir şekilde beslenmeleri sağlanmakta ve 

hayat süreleri şu veya bu biçimde sınırlarını aşmayacak şekilde ön¬ 
ceden tesbit edilmiş bulunmaktadır. Yine Allah, bırakın tek tek her 
kuşun, en küçük bir sineğin bile bakımını, korunmasını, nerede 

olursa olsun yolunu bulmasını, kendisi için tesbit ettiği fonksiyonla¬ 
rın yerine gelmesini sağlamaktadır. Kısaca bu sineğin yapısı, taşıdı¬ 
ğı fonksiyonla uyum içindedir. Onun ihtiyaçlarını giderecek güçler 
verilmiştir. Yemesi için seçkin gıdalar hazırlanmıştır. Doğumu, üre¬ 
mesi ve ölümü düzenli ve sabit bir plan dahilinde olmaktadır. Yalnız¬ 
ca bu ayet üzerinde olsun dikkatle düşündüğünüzde, şu peygambe¬ 
rin Allah'ın birliği, sıfatlan ve bunlar üzerine kurulu hayat biçimiyle 
ilgili öğretilerinin ne kadar da doğru olduğunu kavrayacaksınız. Fa¬ 
kat. ne açık sözlerle bu ayetleri görmeye çalışıyorsunuz, ne de pey¬ 
gamberin getirdiği mesajı dinlemeye. Bunun sonucunda da cehalet¬ 
te yuvarlanıyor, bu yüzden de sadece vakit geçirmek için harika mu¬ 
cizeler görmek istiyorsunuz.” 

28. Allah'ın onlan sapıtması şöyledir: 1- Cehalet içinde kalmak is¬ 
teyene ayetlerini gözlemleme fırsatı tanımaz; 2- Ayetlerini görmesi 
gerekse bile önyargılarının kurbanı olan kişiden gerçeğin işaretlerini 

gizler, onu yanlış anlamalar içine yuvarlar, böylece gittikçe ger¬ 
çek ten daha çok uzaklaştırır, öte yandan, gerçeği arayanı ise, ona 
bu gerçeği bulabilmesi için bilgisini kullanma fırsatı tanıyıp, gerçeğe 
götüren işaretleri göstererek Doğru Yol a iletir. 

Günlük hayatımızda bu türleri görür dururuz. Gözlerinin önün¬ 
de, gerek kendi üzerlerinde, gerekse kâinata sayısız ayetler yayılmış 
bulunduğu halde, hayvanlar gibi ne onlan gözlemleyen, ne de onlar¬ 
dan ders almaya bakan milyonlarca insan vardır. Yine, zihinlerini ve 
kalplerini imanla aydınlatabilecek olan bu ayetleri gözlemledikleri 
halde, salt maddi kazançlar uğruna incelemelere önyargılı zihinlerle 



Cüz: 7 TEFHİMU*L KUR AN 549 

başladıklanndan gerçeğe götürücü hiçbir ayet görmüşe benzeme ¬ 
yen fizikçiler, kimyacılar, hayvanbilimciler, botanikçiler, biyologlar, 
jeologlar (yerbilimcileri), astronomlar (gökbilimcileri), fizyologlar, 

anatomiciler, tarihçiler, arkeologlar...vardır. Gerçeğe varmak şöyle 
dursun, her ayet bunlan ateizme, inkara materyalizme ve tabiata ta¬ 
pınmaya götürmektedir. Fakat, bütün bu tiplere karşılık, kâinattaki 
harikaları ve tabiattaki olguları açık göz ve açık kalplerle gözlemle¬ 
yip, çevresini Allah'ın ayetleriyle kuşatılmış bulan, öyle ki, tek tek 
her yeşil yaprakta bile O nun ayetini görenler de vardır. 

29. 'Ayet' isteklerine göre cevap olarak kafirlere, çevrelerinde bir 
değil, sayısız ayetin bulunduğu anlatılmış ve ayet-38'de dikkatleri, 
bir kuşun, bir yer hayvanının hayatındaki esrara çekilerek, böylece 
Allah ın ayetlerini görecekleri belirtilmişti. Burada, 40-41. ayetlerde 

ise, kafirler bizzat kendi üzerlerinde görebilecekleri bir başka ayete 
çekilmektedirler. Başına bir musibet geldiğinde veya tüm korkunç¬ 
luğuyla ölümle karşılaştığında insan Allah'tan başka sığınacak hiç¬ 
bir şey bulamaz. Böyle durumlarda, en katı putperestler bile kendi 

tannlannı unutarak, Allah'ın yardımına can atarlar. Aynı şekilde en 
inatçı ateistler çaresizlik anında kurtuluş için ister istemez Allah'a 
yalvarırlar. Bu ayette insanın kendi zihni durumu burada gerçeğin 

bir göstergesi olarak sunulmaktadır. Çünkü bu, bir Allah'ın varlığı¬ 
na ve her insanın kalbinin derinliklerinde yatan Allah'a ibadet ihti¬ 
yacına açık bir delildir. Bu ihtiyaç ve eğilim gaflet ve cehaletle perde- 

lenebilse de, zaman zaman musibetlerin etkisiyle yüzeye çıkar. 

İslâm'ın başdüşmanlanndan Ebu Cehl in oğlu Ikrime böyle bir 
ayeti gördüğünde İslâm'a geçmiştir. Hz. Peygamber Mekke'yi fethet¬ 
tiği zaman Ikrime Cidde'ye kaçmış, oradan da deniz yoluyla Habeşis¬ 
tan'a geçmişti. Yolculuk esnasında gemiyi batıracak şiddette bir fır¬ 
tına çıkü. önce yolcular yardım için tann ve tanrıçalarına yalvarma¬ 
ya başladılar. Fakat, geminin batmak üzere olduğu korkusuna kapı¬ 
lacakları derecede fırtına şiddetlenince hep bir ağızdan, “Şimdi Al¬ 

lah'tan başkasına yalvarmanın zamanı değil, çünkü bizi ancak o 
kurtarabilir" diye bağırdılar. Bu lkrime'nin gözlerini ve kalbinin ki¬ 

litlerini açtı: “Eğer burada bize Allah tan başka yardım edecek yoksa, 
bir başka yerde nasıl olabilir, Muhammed'in (s.a) yirmi yıldır bize Öğ¬ 
rettiği ve bizim de kendisiyle savaşa tutuştuğumuz da bu" diye dü¬ 

şündü. lkrime'nin hayatında en önemli andı bu an. Allah'la şu şekil¬ 
de sağlam bir ahd yaptı: “Eğer bu fırtınadan kurtulursam doğruca 
Peygamber Muhammed'e (s.a) gidecek ve onun izleyicisi olacağım.” 

Allah onu fırtınadan kurtardı ve o da ahdini yerine getirdi. Yalnızca 
müslüman olmakla kalmadı, hayatmın kalan bölümünü de cihad'la 
Islâm'ın hizmetinde geçirdi. 
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44 Derken kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında, onlann üzerleri¬ 
ne her şeyin kapılarını açtık. Öyleki kendilerine verilen şeylerle 'sevince 
kapılıp şımarınca', onları apansız yakalayıverdik. Artık onlar umutlan 
suya düşenler oldular. 

45 Böylece zulmeden topluluğun kökü kurutuldu. Hamd, alemlerin 
Rabbi olan Allah'adır. 

46 De ki: "Düşündünüz mü hiç; eğer Allah sizin işitmenizi ve görme¬ 
nizi alıverir ve kalplerinizi mühürlerse,30 onlan size Allah'tan başka ge¬ 
tirebilecek ilah kimdir?" Bak, biz nasıl ayetleri 'çeşitli biçimlerde açıklı¬ 
yoruz da' sonra onlar (yine) sırt çevirip-engelliyorlar? 

47 De ki "Düşündünüz mü hiç; size Allah'ın azabı apansız ya da açık¬ 
tan geliverse, zulme sapan kavimden başkası mı yıkıma uğrayacak?" 

AÇIKLAMA 

30. "..ve kalpleriniz üzerine mühür vursa", “sizi düşünme ve anlama 
güçlerinden yoksun bıraksa” demektir. 
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48 Biz elçileri müjde vericiler ve uyanp-korkutucular olmaktan baş¬ 
ka (bir nedenle) göndermiyoruz. Şu halde kim iman ederse ve (davranış¬ 

larım) düzeltirse, artık onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olacak 
değildirler. 

49 Ayetlerimizi yalanlayanlara, fişka sapmalarından dolayı azab do¬ 

kunacaktır. 
50 De ki: "Size Allah'ın hâzineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da 

bilmiyorum ve ben size bir meleğim de demiyorum. Ben, bana vahyedi- 
lenden başkasına uymam."31 De ki: "Kör olanla, gören bir olur mu?32 Yi¬ 
ne de düşünmeyecek misiniz?" 

51 Rablerine (götürülüp) toplanacaklarından korkanları onunla 
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(Kur'an'la) uyanp-korkııt; onlar için ondan başka nc veli'leri vardır ne şe¬ 

faatçileri. Umulur ki korkup-sakınırlar.33 

52 Sabah akşam -O'nun yüzünü (rızasını) dileyerek- Rablerine dua 

edenleri kovma.34 Onlann hesabından senin üzerinde birşey (yükümlü¬ 

lük), senin hesabından da bir şey (yükümlülük) yoktur ki onları kovman 

gereksin. Yoksa zalimlerden olursun.33 

AÇIKLAMA 

31. Bu ayet peygamberlik hakkındaki aptalca düşünceleri silip at¬ 

makta ve Hz. Muhammed'in (s.a) peygamberlik iddiasına karşı yö¬ 
neltilen saçma itirazları cevaplamaktadır. Akılsız kişiler her zaman 
bir peygamberin tabiat üstü bir kişi olması ve çeşitli harikalar gös¬ 
termesi gibi aptalca düşünceler besleyegelmişlerdir. Sözgelimi, 

onun emriyle bir dağın altın kütlesine dönmesini, yerin dışan hazi¬ 
neler fırlatmasını, peygamberin tüm insanlara geçmişlerini ve gele¬ 

ceklerini haber vermesini, kayıp bir şeyi bulmasım ve hasta bir kişi¬ 
nin iyileşip iyileşmeyeceğini, hamile bir kadının erkek mi, kız mı do¬ 
ğuracağını söylemesini bekliyorlardı. Peygamberlik iddiasında bu¬ 

lunan bir kişinin ortak insani eğilimlerinin olması gerektiğine de 
inanmıyordu onlar. Açlık veya susuzluk çeken, uyuma ihtiyacı du¬ 
yan veya kansı çocukları olan, alış-veriş için pazara çıkan, zaman 

zaman ödünç para almak zorunda kalan ve yoksulluğa düşen bir ki¬ 
şinin peygamber olacağını düşünemiyorlardı. 

Hz. Muhammed (s.a) Allah'ın Rasûlu olduğu iddiasını ortaya atın¬ 

ca, çağdaşlan açıkladığımız türden aptalca düşünceleri ölçü kabul 
ederek kendisinden iddiasını doğrulamasını istediler. Kendisine 
gayble ilgili sorular soruyorlar ve tabiat üstü mucizeler göstermesini 

istiyorlardı. Onun kendileri gibi yiyeceğe ihtiyaç duyan ve su içen, 
kansı ve çocuklan olan ve pazara çıkan, normal bir insan olduğu iti¬ 
razını yükseltiyorlardı. Bütün bunlara cevap olarak Allah, peygam¬ 
berine kendisinin hiçbir zaman tabiat-üstünlük iddiasında bulun¬ 

madığım, iddiasının yalnızca Allah'tan aldığı vahyi izlemek olduğu 
ve yalnızca bu ölçüye göre değerlendirilmesi gerektiğini ilân etmesini 

söylemektedir. 
32. Buradaki soru onlara şu gerçeği hatırlatma amacı taşımakta¬ 

dır “Ben size sunduğum gerçekleri kendi gözlerimle görüyorum; yi¬ 
ne ben onlar hakkında vahy yoluyla bilgi sahibi olmuş bulunuyo¬ 
rum. O halde, benim bu şekilde gözlerimle şahit olmam bir delildir. 

Buna karşılık siz bu gerçekler karşısında körsünüz. Onlarla ilgili 
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tüm düşünceleriniz yalnızca zanna, tahmine veya başkalarım körü- 
körüne izlemeye dayalıdır. Dolayısıyle, sizinle benim aramdaki fark, 
görenle kör arasındaki fark gibidir. Sizin karşınızda bana üstünlük 

veren işte budur. Yoksa benim Allah'ın hâzinelerine sahip olmam ve¬ 
ya gaybı bilmem, ya da normal insanların ötesinde bulunmam değil¬ 
dir. 

33. Yani, “Yalnızca bir gün yaptıklarının hesabını Allah önünde ve¬ 

receklerine inananlara ve bir başkasının şefaatinin kurtulmaların¬ 
da yardımcı olacağı şeklinde batıl ümitler beslemeyenlere karşı ilgi 
göstermelisin. Çünkü, bu ‘uyan’ ancak bu tür kişiler üzerinde etki 
yapabilir. Yoksa ölüm ve bir gün Allah'm huzuruna çıkacaklarım hiç 
düşünmeyecek derecede dünya hayatının zevklerine dalıp gitmiş 

olanlar üzerinde değil. Yine şu veya bu azizle olan ‘Mânevi’ ilgilerin¬ 
den veya şu ya da bu kutsal kişinin kendi adlarına Allah önünde şe¬ 
faatçilik yapacağından, ya da falancanın günahlarının kefaretini 
ödeyip gitmiş olduğundan dolayı ahirette kendilerine hiçbir zarar 
dokunmayacağı inancına kapılarak, bu dünyada neşelenmeye ba¬ 
kanlar üzerinde de bu ‘uyan’nın herhangi olumlu bir etkisi olmaya¬ 

caktır. Açıktır ki, böyle insanlara hiçbir uyan fayda etmez. 

34. Bu ayette Allah, Kureyş şeflerinin Hz. Peygamberin izleyicile¬ 

riyle ilgili olarak yönelttikleri itirazlan cevaplamaktadır. İslâm’ı kö¬ 
leler, hizmetçiler ve benzerlerinden oluşan toplumun aşağı kesimi¬ 
nin kabul ettiğini söylüyorlardı; onlar. Bilâl, Ammar, Suheyb, Hab- 
bab vs. (Allah onlardan razı olsun) gibi arkadaşlan olduğu için pey¬ 

gamberi kınıyorlar ve alay ederek, bunlar mıdır Allah'ın içimizden 
lâyık gördüğü (şerefli) kişiler?” diye soruyorlardı. Onların içinde bu¬ 
lunduğu durumla eğlenmekle yetinmiyorlar ve yoksulluklanndan 

dolayı onlan iğneleyerek, “Bugün müminerin ‘dindar’ grubunu oluş¬ 
turan şu kişilerin geçmişlerine bakın bir de” diyorlardı. Allah Pey¬ 
gamberime Kureyş şeflerinin bu tür kabalıkları karşısında şevkinin 
kınlmamasını öğütlemektedir. 

35. Yani, “Onlan kovman için hiçbir neden yok. Eğer geçmişte kötü 

bir şeyi yapmışlarsa, bunun hesabını verecek olan yine kendileridir, 

sen değilsin, çünkü herkes yaptığı hayr ve şerr in karşılığım görecek¬ 
tir. Bu bakımdan ne senin işlediğin hayırlı ameller onlann hesabına 
yazılacak, ne de sen onlann herhangi bir kötü amelini yüklenecek¬ 

sin. Yalnızca gerçeğin arayıcüan olarak geliyor onlar sana; ve birley¬ 
ken, kendilerine tepeden bakman ve huzurundan V jvman bir zulüm 
olur.” 
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53 Böylece: "Allah içimizden bunlara mı lütufta bulundu?" demeleri 

için onlardan bazısını bazısıyla denedik.36 Allah, şükredenleri daha iyi 

bilen değil mi? 
54 Bizim ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde, onlara de ki: 

"Selam olsun size. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı ki, içinizden 
kim bir cehalet sonucu bir kötülük işler sonra tevbe eder ve (kendini) ıs¬ 
lah ederse kuşku yok. O, bağışlayandır, esirgeyendir."37 

55 Suçlu-günahkârlann yolu apaçık ortaya çıksın diye, ayetlerimizi 

işte böyle birer birer açıklamaktayız.38 
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56 De ki: "Ben, sizin Allah'tan başka tapmakta olduklarınıza tapmak¬ 

tan nehyedildim." De ki: "Ben sizin heva (istek ve tutku)lannıza uymam; 

yoksa bu durumda ben şaşırıp sapmış ve doğru yolu bulmamışlardan 

olurum." 

57 De ki: "Ben, gerçekten Rabbimden kesin bir belge üzerindeyim, 

siz ise onu yalanladınız. Sizin kendisine acele ettiğiniz (azab) da yanım¬ 

da değildir.39 Hüküm yalnızca Allah'ındır. O doğru haberi verir ve O 

ayırd edenlerin en hayırlısıdır." 

58 De ki: "Kendisine acele etmekte olduğunuz şey benim yanımda 

olsaydı, benimle aranızda iş elbette bitirilmiş olurdu. Allah zulmedenle¬ 

ri en iyi bilendir." 

AÇIKLAMA 

36. Yani, “İslâm nimetini yoksullara, kimsesizlere ve toplumda 

aşağı mevkileri işgal edenlere vermekle zengin ve kibirli sınıfı imtiha¬ 

na çekmekteyiz." 
37. Allah, Rasûlüne ‘Cahiliyye* günlerinde çirkin günahlar işlemiş 

izleyicilerini, Allah'ın kendilerini affedeceğini ve tevbe edip yollarını 
düzeltenlere hoşgörülü davranacağını ve dolayısıyle, İslâm düş¬ 
manlarının kınamalarının daha önce yaptıkları konusunda onlan 

üzmemesini belirterek teselli etmesini söylüyor. 
38. 55. ayetin anlamım iyi kavramak için, müşriklerin "Bu Peygam¬ 

bere Rabbinden bir ayet indirilmeli değil mi?" şeklindeki sorusunu söz 

konusu eden 37. ayeti göz önünde bulundurmalıyız. Bu ayeti izleyen 
bölümde (38-54. ayetler) bol bol ayet (mucize) bulunduğunu fakat 
kafirlerin onlan görmek istemediğini göstermek için çok sayıda apa¬ 
çık ayet (delil) sayılmıştır. Sonra 55. ayette bu tür kişiler sanki şöyle 

denilerek uyarılmaktadır: “Böylece biz ayetlerimizi apaçık ortaya ko¬ 
yuyoruz ki, bu ayetlere rağmen küfürlerinde direnenler suçlulukla¬ 
rını kanıtlamaktadırlar. Çünkü onlar. Doğru Yol u gösterecek ayet¬ 

ler olmadığından değil, kendileri bu ayetleri görmek istemediklerin¬ 

den bile bile sapıklık yolunu seçmektedirler.” 
39. Burada muhaliflerin tehdit edildikleri Allah'ın azabını isteme¬ 

lerine işaret olunmaktadır. Onlar, “Biz seni açıkça inkâr ve red edip 
dururken, neden bize bir azap gelmez? Eğer sen gerçekten Allah ta¬ 

rafından gönderilmiş olsaydın, o zaman seni inkâr edeni, sana haka¬ 
ret edeni yer yutmalı ve yıldırım çarpmalıydı. Nasıl olur da, Allah ın 
elçisi ve onun peşinden gidenler akla gelmedik işkenceler görürken, 

onlara işkence edenler neşeyle hayat sürüp duruyorlar?” diyorlardı. 
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59 Gaybm anahtarlan O’nun katindadır, O’ndan başka hiç kimse onu 
bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir. O, bilmeksizin bir 
yaprak dahi düşmez; yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta 

olmak üzere hepsi (ve her şey) apaçık bir kitaptır. 
60 Sizi geceleyin öldüren (uyutan) ve gündüzün 'güç yetirip etkile¬ 

mekte (yapıp kazanmakta) olduklarınızı' bilen, sonra adı konulmuş ecel 
doluncaya kadar onda sizi dirilten (uyandıran) O’dur. Sonra 'en son dö¬ 

nüşünüz' O'nadır. Sonra yapmakta olduklarınızı size O haber verecek¬ 
tir. 

610, kullan üzerinde kahredici (kahhar) olandır. Size koruyucular 
gönderiyor.40 Sonunda sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, elçileri¬ 
miz onun 'hayatına son verirler'. Onlar (bu işte, ne eksik ne fazla) kusur 
etmezler. 

AÇIKLAMA 

40. İnsanın tek tek düşündüğü ve yaptığı herşeyi iyi gözetsin ve 

herşeyin tam olarak kaydını tutsunlar diye Allah bu melekleri tayin 

etmiştir. 
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62 Sonra da gerçek mevlâları olan Allah'a döndürülürler. Haberiniz 
olsun; hüküm yalnızca O'nundur. Ve O, hesap görenlerin en süratli ola¬ 
nıdır. 

63 De ki: "Sizi karamn ve denizin karanlıklarından kim kurtarmakta¬ 
dır ki, siz (açıktan ve) gizliden gizliye ona yalvararak dua etmektesiniz: - 
Andolsun, bizi bundan kurtarırsan, gerçekten şükredenlerden olu¬ 
ruz." 

64 De ki: "Ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarmaktadır. 
Sonra siz yine şirk koşmaktasınız."41 

AÇIKLAMA 

41. Yani, “Allah’ın herşeye Kadir olduğuna bizzat kendiniz şahitsi¬ 

niz. Otorite yalnızca O nun elinde, sizin rahatınız ve sıkıntınız bütü¬ 
nüyle O nun gücü dahilinde ve kaderinizi belirleyen yalnızca O. Bu 
yüzdendir ki, hiçbir kurtuluş çaresi bulamadığınız sıkıntı anlarında 

O na yönelirsiniz. Böylesine apaçık bir ayet ortadayken, ama daha 
başka rızık vericiler de kabul ediyorsunuz, ihtiyacınız anında 
O ndan yardım istiyor, fakat daha başka yardımcı ve koruyucular 

ediniyorsunuz. Sizi her türlü dertten kurtaran O iken, siz kalkıp 
O ndan başka kurtarıcılar da var sayıyorsunuz. Sıkıntı anında yal¬ 
nızca Onun önünde boyun eğdiğiniz halde. O bu sıkıntıyı giderdiğin¬ 

de yine daha başka şeylere adaklarda bulunuyorsunuz. Kısaca, gece 
gündüz O nun tek bir ilah olduğunun delilleri şahit olup dururken, 
başkalanmn da önünde boyun eğip hizmet sunmaktan geri durmu¬ 
yorsunuz. 
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65 De ki: "O, size üstünüzden ya da ayaklarınızın altından azab gön¬ 

dermeye veya sizi parça parça birbirinize kırdırıp kiminizin şiddetini ki¬ 
minize taddırmaya güç yetirendir." Bak, iyice kavrayıp-anlamalan için 
ayeteri nasıl çeşitli biçimlerde açıklamaktayız?42 

66 Senin kavmin, O (Kur'an), hak iken onu yalanladı. De ki: "Ben, 

üzerinize bir vekil değilim."43 

AÇIKLAMA 

42. Görünürde Allah'tan bir azap olmadığı için Hakka düşmanlık¬ 

ta küstahlaşanlara bir uyandır bu. Allah'ın azabının gelmesi uzun 
zaman almaz diye uyarılmaktadırlar. Ani bir fırtına hepsini birden 
helâk edebilir. Oluverecek bir deprem tüm konutlanm yere geçirebi¬ 

lir. Bir kıvılcım silah depolannı ateşe verebilir ve kabüeleri, halklan 
ve ülkeleri sonu gelmez bir kanın içine çekebilir. Bu yüzden, “eğer 
şimdi bir azap gelmiyorsa, bu çiğnediğiniz yolda onun doğru mu 
yanlış mı olduğuna bakmadan körükörüne yürüyüp gidecek kadar 
küstah ve gafil olmanızı gerektirmez. Böyle yapacağınıza, size tanı¬ 

nan süreyi ve önünüze serilen ayetleri iyi değerlendirmeli ve gerçeği 

tanıyarak. Doğru Yol’u izlemelisiniz.” 
43. Yani, “benim görevim, görmediğinizi size göstermek ve anla¬ 

mamakta direndiğinizi illâ da size anlatmak değildir. Siz görüp anla¬ 

madıktan sonra ben üzerinize azap getirmekle de yükümlü değilim. 
Bana verilen görev Hakk'la bâtıl arasındaki farkı açıkça ortaya koy¬ 
maktadır. Ben görevimi yaptığım siz de Hakk ı reddettiğinize göre, 
uyanda bulunduklarımın kötü sonuçlan gelmesi gerektiği zaman 
mutlaka gelecektir.” 
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67 Her bir haber için 'kararlaştırılmış bir zaman (müstakar)' vardır. 

Siz de bileceksiniz. 
68 Ayetlerimiz konusunda 'alaylı tartışmalara dalanlar:' -onlar bir 

başka söze geçinceye kadar- onlardan yüz çevir. Şeytan sana unutturacak 
olursa,44 bu durumda hatırlamadan sonra, artık zulmeden toplulukla be¬ 
raber oturma. 

69 Korkup-sakınanlar üzerinde onların hesabından herhangi bir şey 
(sorumluluk) yoktur. Ancak (bu,) bir hatırlatmadır. Umulur ki korkup- 
sakımrlar.43 

70 Dinlerini bir oyun ve eğlence (konusu) edinenleri ve dünya hayatı 
kendilerini mağrur kılanları bırak. Onunla (Kur’an'la) hatırlat ki, bir ne¬ 
fistendi kazandıklarıyla helake düşmesin; (böylesinin) Allah'tan başka 
ne bir velisi, ne de bir şefaatçisi vardır; her türlü fidyeyi verse de kabul 
olunmaz. İşte onlar, kazandıkları nedeniyle helake uğrayanlardır; küfre 
saptıklarından dolayı onlar için çılgınca kaynar sular ve acıklı bir azab 

vardır. 
71 De ki: "Bize yaran ve zaran olmayan Alahtan başka şeylere mi ta¬ 

palım? Allah bizi hidayete erdirdikten sonra, şeytanların ayartıp-iğdiş 
ederek yerde şaşkınca bıraktıklan, arkadaşlannın da: "Doğru yola, bize 
gel" diye kendisini çağırdığı kimse gibi topuklanınız üzerinde gerisin 
geri mi döndürülelim?" De ki: "Hiç şüphesiz Allah'ın yolu, asıl yoldur. 

Ve biz âlemlerin Rabbine (kendimizi) teslim etmekle emrolunduk,*" 
72 Bir de: "Namazı kılın ve O'ndan korkup-sakının (diye de emrolun¬ 

duk.) Huzuruna (götürülüp) toplanacağınız O'dur. 

AÇIKLAMA 

44. Yani, “eğer şu geçen emri unutur da. böyle insanların yanında 

oturmaya devam edersen.” 
45. Buradaki muttaki kişilerin oldukça önemli ve en önde gelen gö¬ 

revi Allah'a karşı her türlü itaatsızlıktan kaçınmaktır; itaatsizlikle¬ 
rinden sorumlu olmadıkları isyancı kişiler için de boşu boşana ilzül- 
memelidirler. Bu yüzden, böylelerini itaat yoluna girmeleri için ne 
pahasına olursa olsun delillerle ikna etmeyi bir görev olarak üzerle¬ 
rine yüklememeiidirler. Müminlerin görevi karşılanndakilerin saç¬ 

ma itirazlanna cevap vermek değil, yalnızca onlara Hakk ı sunmak¬ 
tır. Bundan sonra yine onlar kabul etmemekte direnirlerse, yararsız 

polemiklere, tartışmalara girerek zamanlarını ve enerjilerini tüket¬ 
mek dindar kişilerin yapacağı şey değildir. Bunun yerine, zamanla¬ 
rını ve eneıjilerini Hakkın içten arayıcılarını eğitmek, öğretmek ve 
düzeltmekte harcamalıdırlar. 
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73 O, gökleri ve yeri hak olarak yaratandır.46 O’nun "ol" deyiverdiği 

gün (her şey) oluverir, O'nun sözü haktır. Sur'a üfürüldüğü gün,47 mülk 

O’nundur.48 O, gaybı da müşahede edebileni de bilendir.49 O, hüküm ve 

hikmet sahibi olandır, haberdar olandır. 

74 Hani İbrahim, babası Azer'e (şöyle) demişti: "Sen putları ilahlar mı 

ediniyorsun?50 Doğrusu, ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde 

görüyorum." 

AÇIKLAMA 

46. Allah’ın gökleri ve yeri "hakk'la" yarattığı Kur an da çok yerde 

geçer. Bu ifadenin oldukça kapsamlı anlamlan vardır: 

1) Gökler ve yer salt eğlence olsun diye yaratılmamıştır. Herhangi 
bir tannnın fantazilerinin yarattığı veya eğlenmek için oynayıp da, 

doyunca kınlan çocuk oyuncağı da değildir onlar. Gerçekte alem ol¬ 
dukça ciddi bir olgudur; yaratılışında büyük hikmetler ve yüksek 
amaçlar vardır. Bu yüzden belirlenen zamanda sona erecek ve sonra 
Yaratıcının onda işlenen herşeyin hesabım sorup bu hesap üzerine 

ahiret alemi'ni kurması için yeniden dirilecektir. 
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Yaratılışın amaçsız olmadığı Kuranda başka yerlerde de daha de¬ 

ğişik şekillerde anılır: 

a) Rabbimiz, bunu bâtıl yere yaratmadın..." (Ali lmran-191) 

b) "Biz gökleri, yeri ve arasında kileri oyun olsun diye yaratmadık." 

{Enbiya-16) 

c) "Siz sanıyor musunuz ki, biz sizi boş yere yarattık ve bize hiç dön¬ 

dürülmeyeceksiniz?" (Müminun-115) 

2) Tüm kâinat Hakk ın sağlam temelleri üzerine kurulmuştur. 

Ondald herşeyin temelinde adaletli, hikmetli ve doğru kanunlar yat¬ 

makta olup kök atıp meyve verecek hiçbir zulüm, boşunalık ve bâtıl 

söz konusu değildir. Bununla birlikte, bâtılın kısmi ve geçici başarısı 

bizi yanlışa götürmemelidir. Zaman zaman bâtılın tapımcılanna, 

tüm çabalarının sonunda boşa gittiğini görsünler ve her bâtüa tapı¬ 

nan son hesap'ta bu kötü amaç uğruna harcadığı tüm gayretlerin 

hiçbir sonuç vermediğini görsün diye bâtılın, zulmün ve yanlış yolla¬ 

rın başarısı için ellerinden gelen her kötülüğü yapmaları için fırsat 
tanınabilir. 

3) Kâinatı yaratmak Allah'ın hakkıdır ve bu hakkla O kâinata ha¬ 

kimdir. Yaratıcısı olduğu için Allah kâinat üzerinde otoritesini sür¬ 

dürür ve bu nedenle dünyada daha başkalarının da otorite sahibi ol¬ 

duklarını görmek kişiyi yanlış yollara sürüklememelidir. Gerçekte, 

burada kimsenin yönetim ve otorite hakkı yoktur ve kimse yönetimi¬ 

nin sınırlarını bir saniye için bile olsa Gerçek Yönetici'nin çizdiği çiz¬ 

gilerin ötesine taşıramaz. 

47. Sürün üfürülmesinin gerçek mahiyeti bizim anlayış kapasite¬ 

mizin dışındadır. Kur an dan öğrendiğimiz kadarıyla. Sürün Al¬ 

lah'ın emriyle ilk üfürülüşünde herkes ve herşey yok olacaktır. Son¬ 

ra (bu sonranın ne kadar olduğunu ancak Allah bilir) Sûr ikinci kez 

üfürülecek ve yaratılışın başından sonuna gelip geçmiş herkes ha¬ 

yata döndürülerek Haşr Meydanında toplanacaktır. Kısaca, Sürün 

ilk üfürülüşünde tüm kâinat yıkılacak ve ikinci üfürülüşünde deği¬ 

şik şekilde ve farklı kanunları olan yeni sistem yaratılacaktır. 

48. Buradan, “bugün mülkün, hakimiyetin O na ait olmadığı” an¬ 

lamı çıkmamalıdır. İfadenin anlamı, “O gün şu anda gerçeği örten 

perde kalkacak ve bugün otorite sahibiymiş gibi görünenlerin hepsi¬ 

nin gerçekte hiçbir otoritelerinin olmadığı ve Hakimiyetin yalnızca 

Kâinat'ın yaratıcısı Allah'a ait bulunduğu apaçık meydana çıkacak¬ 
tır” şeklindedir. 
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49. Gayb, çıplak gözden gizli olan ve görülemeyen herşey; şehadet 

ise çıplak gözle görülebilen demektir. 

50. İbrahim Peygamberin (a.s) hayatında geçen olay şöyle bir delil 

getirmek için anlatılmaktadır.: “Nasıl bugün Peygamber Hz. Mu- 

hammmed (s.a) ve izleyicileri Allah'ın hidayetiyle şirki reddetmişler 

ve yapay tannlan bırakarak Kâinatın Tek Sahibi’ne teslim olmuşlar¬ 

sa, daha önce İbrahim Peygamber (a. s) de aynısını yapmıştı. Ve nasıl 

bugün cahil insanlar Hz. Muhammed (s.a) ile tartışıyorlarsa, daha 

önce de İbrahim'in kavmi aynı şekilde İbrahim'le tartışmıştı. Ve dün 

İbrahim'in (a.s) kavmine verdiği cevabın aynısını bugün Hz. Mu- 

hammed'in (s.a) izleyicileri karşılanndakilere vermektedirler. Bu¬ 

nun yamsıra Hz. Muhammed (s.a) Nuh, İbrahim ve İbrahim'in so¬ 

yundan gelen tüm diğer peygamberlerin (selam üzerlerine olsun) git¬ 

tiği yoldan gitmektedir. Bu bakımdan onu inkar edenler bilmelidirler 

ki, Peygamberlerin yolundan sapmakta ve yanlış yolda yürümekte¬ 

dirler.” 

Bu bağlamda, hemen hemen tüm Arap yarımadası halkı kendisi¬ 

ni öncü ve kılavuz kabul ettiğinden, İbrahim Peygamber in (a.s) aki¬ 

desinin anılmasının oldukça anlamlı olduğu belirtilmektedir. Özel¬ 

likle Kureyş onun soyundan gelmek ve onun yaptığı Kâbe'yi koru¬ 

makla övünür dururdu. Bu yüzden, onun tevhid akidesine, şirki 

reddedişine ve kavmiyle olan mücadelesine değinmek büyük anlam 

taşımaktadır. Böylece Kureyş'in İbrahim Peygamber le (a.s) ilişki id¬ 

dialarının boşluğu açığa çıkmakta ve şirk akidesinde bulduklan 

doygunluktan yoksun bırakılmaktadırlar. Yine, Hz. Muhammed 

(s.a) ve izleyicilerinin İbrahim'in yerinde karşıtlarının da İbrahim'in 

kavmi yerinde olduğu gösterilmektedir. Delil öylesine incedir ki, de¬ 

yiş yerindeyse yelkenlilerinin rüzgarını almakta ve kendilerini cevap 

veremeyecek kadar şaşkın durumda bırakmaktadır. Açıkça görül¬ 

mektedir ki, müşrikler, büyük saygı duydukları, atalan ve peygam¬ 

berleri saydıklan İbrahim Peygamber'inkinin (a.s) aksi bir yolda git¬ 

mektedirler. Böylece, müslümanlar karşısında da şaşkın bir duru¬ 

ma düşmektedirler. Örneğin günümüzde Abdülkadir Geylâni haz¬ 

retlerinin izleyicileri ve onun adına kurulan Kadiri tarikatının şeyh¬ 

leri Abdülkadir Geylani'nirı ömrü boyunca karşı çıktığı hurafeleri, 

şimdi onun adına savunmakta ve yapmaktadırlar. Öyle ki, kişi, Ab- 

dulkadir Geylani ne yapmıştı, bunlar ne yapıyor, diye şaşırıp kalı¬ 
yor. 
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75 İşte böyle İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyor- 

duk®* ki, yakın sahiplerinden olsun.32 
76 Gece, üstünü Örtüp bürüyünce bir yıldız görmüş ve demişti ki: "Bu 

benim rabbimdir." Fakat (yıldız) kay bolu verince: "Ben kaybolup-gıden- 
leri sevmem" demişti. 

77 Ardından ay'ı, (etrafa aydınlık saçarak) doğar görünce: "Bu benim 
rabbim" demiş, fakat o da kayboluverince: "Andolsun" demişti. "Eğer 

Rabbim beni doğru yola eriştirmezse gerçekten sapmışlar topluluğun¬ 
dan olurum" 

AÇIKLAMA 

51. Yani, “nasıl tabiattaki olgular her gün gözlerinizin Önündeyse 

ve Allah'ın ayetleri size gösteriliyorsa, aynı şekilde İbrahim'in de 

önündeydi. Fakat, İbrahim bunlar üzerinde derinden derine tefek¬ 
kür edip gerçeği gördüğü halde, siz kör insanlar gibi onlara bakıyor 
ama görmüyorsunuz. Aynı yıldızlar, aynı ay ve aynı güneş gözlerini¬ 
zin önünde doğup battığı halde, doğuş zamanlarında siz gerçekten 
ne kadar uzaktaysanız, batış zamanlarında da onlar aynı ölçüde sizi 
gerçekten uzaklaş Arıyor. Fakat, İbrahim akıl gözüyle tabiattaki aynı 

olguları gördüğünde üzerlerinde düşünmüş ve gerçeğe varmıştı.l‘J 

(•) Göklerin ve yerin ‘melekût'unu tabiattaki olgulara hasretmek ne kadar tartış¬ 
malıysa Hz. İbrahim’in bu olgularla gerçeğe ulaştığını söylemek de o kadar tar¬ 
tışmalıdır. Hz. İbrahim bunlan kavmine delil gösteriyordu. Kendisi Doğru Yol 
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52. Buradaki Kur an ayetlerinde anlatılan İbrahim Peygamber le 

(a.s) kavmi arasındaki tartışmanın gerçek niteliğini anlamak için 

devrin dinî ve sosyal şartlarım gözönünde bulundurmak gerekir. İb¬ 

rahim Peygamber in doğum yeri olan Ur kentinin arkeologlarda kazı¬ 

lıp toprak üstüne çıkarılmasıyla dönemin gerçek şartlarını öğren¬ 

memiz kolaylaşmıştır, Sir Leonardo Wooley araştırmalarının sonu¬ 

cunu 1935'te Londra'da ‘Abraham’ adlı kitabında toplamıştır. Bazı 

bölümleri aşağıda sunulmaktadır 

Bugün bilginlerde İbrahim Peygamber'in yaşadığı dönem olarak 

kabul edilen l.Ö. 2100 yıllarında Ur un nüfusunun 250.000 hattâ 

500.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. O zamanlar Ur ge¬ 

lişmiş bir endüstri ve iş merkeziydi. Bir yandan ticaret mallarını Pa- 

mir ve Nilgiri gibi uzak yerlerden kendine çekerken, bir yandan da 

Anadolu'yla ticari ilişkilerde bulunuyordu. Başkenti olduğu devle¬ 

tin sınırlan günümüz Irak'ınm kuzeyine uzanıyordu. Halk çoğun¬ 

lukla el işçisi (zanaatkâr) ve meslekten tüccardı. Arkeolojik kalıntı¬ 

lardan okunan çağın yazıtlan materyalist bir hayat görüşüne sahip 

olduklannı göstermektedir; hayatlannm ana amacı servet yığmak 

ve eğlenmekti. Faiz alıp verirlerdi ve bütünüyle işlerine dalmışlardı. 

Birbirlerine şüpheyle bakarlar ve en ufak sorunlardan dolayı hemen 

mahkemeye koşarlardı. Tannlanna olan dualan genellikle uzun ha¬ 

yat. zenginlik ve işlerinde başan istemekten ibaretti. Halk üç sınıfa 

aynlıyordu: 

1) Amelu: Bu sımf din adamları, devlet memurlan ve askeriyeden 

oluşuyordu. 

2) Nuşkenu: Tüccarlar, zanaatkarlar ve çiftçiler bu sınıfa dahil¬ 

di. 

3) Ardu: Bunlar da kölelerdi. 

Amelu sınıfının özel ayrtcalıklan vardı; hem medeni hukuk, hem 

de ceza hukuku alanında diğer insanlardan daha fazla haklara sa¬ 

hiptiler ve hayatlarıyla mülkleri kutsal ve kıymetli tutulurdu. İbra¬ 

him Peygamber'in gözlerini açtığı kentin ve toplumun durumu buy¬ 

du işte. Talmud'a göre kendisi Amelu sınıfına dahildi ve babası dev¬ 

letin en önde gelen görevlilerindendi. (aynca bkz. Bakara, an: 

üzerindeydi, gerçeği biliyordu. Bunun en açık delili. Güneş ten önce Ay'ın batışı¬ 
nı delil getirirken, “Rabbim beni hidayet etmeseydi..." demesidir ki, (ayet: 77) 
Güneş, Ay ve yıldızların batışım ‘bunlara tapan kavmi'ne onlann ilâh olmadıkla¬ 
rının delili olarak öne sürmekte ve kendisinin hidayet üzere olduğunu ifade et¬ 
mektedir. (Çev.) 
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290) 

Ur’da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan tabletlerde 5000 tanrının 

adı geçmektedir. Her kentin kendine özgü tanrısı ve baş tann, ya da 

kent tanrısı kabul edilen ve kendisine diğerlerinden daha çok saygı 

gösterilen özel bir tanrısı vardı. Urun kent tanrısının adı, ‘Nennar’ 

(Ay tannsı)'dı ve bu tanrının adıyla sonraki çağların bilginleri bu 

kente ‘Kamerina’da demişlerdi. Bir diğer büyük kent, sonradan 

Urun yerine başkent yapılan ‘Larsa’ idi; buranın baş tanrısının adı 
ise ‘Şemeş’ (Güneş tanrısı)'ti. Bu baş tanrıların altında, çoğunlukla 

yıldızlarla gezegenlerden ve bir kaçı da yeryüzü nesnelerinden seçi¬ 

len çok sayıda küçük tanrılar vardı. Halk daha önemsiz şeyler için 

yaptıkları duaların bu küçük tannlarca karşılık verildiğine inanırdı. 

Tüm bu gök ve yer tann ve tannlannın putlar halinde sembolleri di¬ 

kilmişti ve dua vs. tapınmalar bu semboller önünde yapılırdı. 

‘Nannar’ putu Ur da en yüksek tepe üzerinde yapılmış büyük bir 

tapınakta korunuyor ve yanında kansı ‘Ningil’in kutsal yapısı ma- 

bed bulunuyordu. ‘Nannar’ tapmağı bir kral sarayı gibiydi, her gece 

farklı bir kadın tapımcı oraya giderek bu putun gelini olurdu. Böyle- 

ce tapmakta tannya adanmış kalabalık bir kadın topluluğu oluş¬ 

muştu, bunlann durumu âdeta din fahişeleri şeklindeydi. Bakireli¬ 

ğini tann adına feda eden kadm çok saygın görülürdü. Her kadının 

kurtuluşa ermesi için en az ömründe bir kez ‘tann yolunda’ bir baş¬ 

ka erkeğe kendini teslim etmesi gerektiği şeklinde ortak bir inanç 

vardı. Bu din fahişeliğinden en çok yararlananların da bizzat erkek 

‘din adamlan’ olduğu açıktır. 

Yalnızca bir tann değildi ‘Nannar’; ülkenin en büyük toprak ağası, 

en büyük tüccan, en büyük zanaatkân ve siyasal hayatm baş yöne¬ 

ticisiydi; çok sayıda bahçe, ev ve tarla adanmıştı tapınağına çünkü. 

Bu kaynaklardan gelen gelirin yanısıra, çiftçiler,, toprak sahipleri ve 

tüccarlar da mısır, süt, altın, kumaş vs. den oluşan adaklannı tapı¬ 

nağa getirirlerdi. Tabiiki, bunlara bakacak kalabalık bir grubun var¬ 

lığı gerekiyordu. 

Tapmak adma çok sayıda atölye çalıştırılıyor ve geniş düzeyde bir 

iş çevriliyordu. Tapmakta adalet yüksek mahkemesi kurulmuştu ve 

yargıçlan oluşturan din adamlannm hükümleri ‘tann’nm hükmü 

kabul ediliyordu. Kraliyet hanedanı da egemenliğini gerçek egemen 

‘Nannar’dan alıyordu yine. Kral ülkeyi onun adma yönetiyordu ve bu 

bakımdan tanrılık mertebesine yükselmiş olup kendisine diğer tan- 
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nlar gibi tapınılıyordu. 

İbrahim Peygamber zamanında Ura egemen bulunan hanedan. 

I.Ö.. 2300'de doğuda Susa'ya, batıda Lübnan'a uzanan geniş bir im¬ 

paratorluk kurmuş bulunan Ur-Nammu'dan geliyordu. Hanedan 

Ur-Nammu nedeniyle Nammu adını almıştı, işte Arapça'da buna 

Nemrud denmiştir. İbrahim Peygamber'in hicretinden sonra bu ha¬ 

nedan ve bu ulus ardı kesilmez felâketlere uğradı. Elamlılarca Ur'un 

yıkılması, Nannar putuyla birlikte Nemrud'un da ele geçirilmesiyle 

yıkılış hızlandı. Elamlılar Ur'a egemen olarak Larsa'da yönetimlerini 

kurdular. Son darbe, bir Arap hanedanı yönetiminde güçlenen ve 

hem Ur’u hem de Larsa'yı kontrolüne geçiren Bahirden geldi Bu yı¬ 

kılışın sonucunda Ur halkı kendilerini yıkım, utanç ve tahripten 

kurtaramayan Nannar'a olan inançlarını bıraktılar. 

Bu ülke halkının hicretinden sonra İbrahim Peygamber'in öğreti¬ 

lerine ne tür bir cevap verdiği konusunda kesin bir şey söylemek 

mümkün değilse de, î.ö. 1910'da Babil lualı Hammurabi'nin (Kitab-ı 

Mukaddes'te Amurafil’ diye geçer) yaptığı kanunları, Nübüvvet yol 

göstericiliğinin doğrudan veya dolaylı etkilerini taşır. Bu Kanun'un 

tümünün üzerine kazındığı bir sütun M.S. 1902 de bir Fransız arke¬ 

olog tarafından ortaya çıkarılmış ve 1903’te C.H.W John tarafından 

“En Eski Hukuk Kodu” adıyla İngilizceye çevrilip yayınlanmıştır. Bu 

kanunla Musa Peygamber'in Kanunun'un çoğu ilke ve ayrıntılan ge¬ 

nelde birbirine benzerdir. 

Bugüne değin yapıla gelen arkeolojik araştırmaların sonuçlan 

doğruysa, ortada açık bir gerçek vardır: Şirk, İbrahim'in kavminin 

çok tanncı ibadetlerinin temeli ve basit bir dini inanç değil, ekono¬ 

mik, kültürel, siyasal ve sosyal hayat sistemlerinin de ana temeliydi. 

Buna paralel olarak, İbrahim Peygamber'in mesajı yalnızca putata- 

pıcılığm köküne vurmakla kalmıyor, kraliyet hanedanına tapınma 

ve bu hanedanın egemenliğinin yanısıra, din adamlanyla soyluların 

sosyal, ekonomik ve siyasal statülerine ve tüm ülkenin kollektif ha¬ 

yatına da yükleniyordu. Bu yüzden, çağrısının kabulü kapsamlı de¬ 

ğişiklikler gerektiriyordu. Geçerli sosyal modelin bırakılıp, tevhid te 

meli üzerinde yeniden kuruluşunu öngörüyordu. Bundandır ki, İb¬ 

rahim Peygamber (a.s) mesajını yaymaya başlar başlamaz halk, soy¬ 

lular din-adamlan sınıfı ve Nemrud hep birlikte onun sesini kesmek 

için ayaklandı ve Kur'an'da anlatılan keskin kavga patlak verdi. 
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78 Sonra güneşi (etrafa ışıklar saçarak) doğar görünce: "İşte bu benim 
rabbim, bu en büyük" demişti. Ama o da kayboluverince, kavmine de¬ 
mişti ki: "Ey kavmim, tartışmasız ben sizin şirk koşmakta olduklarınız¬ 
dan uzağım."53 

AÇIKLAMA 

53. Ayet 76-78’de, İbrahim Peygamber i Allah'ın elçisi olarak atan¬ 
madan önce gerçekliğe götüren düşünce şekli ifade olunmaktadır. 
Beynini ve gözlerini doğru biçimde kullanabilen bir insanın, İbrahim 
Peygamber gibi Allah'ın Birliği hakkında herhangi bir şey öğrenme 
imkanı bulunmayan şirk in egemen olduğu bir çevrede doğup büyü¬ 
müş de olsa, Gerçekliğe ulaşabileceği ortaya konmaktadır burada. 
Tek şart, kişinin tabiattaki olguları doğru olarak gözlemleyip, onlar 
üzerinde dikkatlice düşünmesi ve bağlantılı, mantıki bir düşünce 
zinciriyle gerçeğe ulaşmak için aklını kullanmasıdır, önceki ayetler¬ 
den, İbrahim Peygamber'in hayatının bilinç kazanmasından itiba¬ 
ren yıldızlara, aya ve güneşe tapan bir halkın içinde bulunduğu an¬ 
laşılmaktadır. Bu bakımdan, onun gerçeği araştırmadaki kalkış 
noktasının, ‘bu nesneler gerçekten Rabb olabilir mi?’ sorusu olması 
tabiidir. İşte, Onun düşüncesi bu soru çevresinde merkezileşmiş ve 
halkının tüm tanrılarını değişmez bir kanuna bağlı olup, bu kanuna 
göre hareket ettiklerini keşfedince de kaçınılmaz olarak, bu tanrılar¬ 
dan hiçbirinin Rabb adını alabilecek herhangi bir niteliğe sahip ol¬ 
madığı sonucuna varmıştır. 

Olayın anlatılış biçimi genelde şöyle bir karşı çıkışa yol açabilir: 
"Gece üzerini örttüğünde bir yıldız gördü" ve "ben Allah’a ortak taşan¬ 
lardan değilim" dedi. Burada sıradan bir okuyucunun zihninde, “Ge¬ 
ce çocukluğundan beri hayatmın her gününde İbrahim Peygam¬ 
berin üzerine örtmüyor ve o bu belli olaydan önce yıldızların, ay'm ve 
güneşin doğup battığım görmüyor muydu?” sorusu uyanır. Evet, o 
her gece örüyordu bunları, fakat, olgunluğa ulaştıktan sonra bu şe¬ 
kilde düşünmeye başladı. Neden olay, (...Gece üzerini örttüğünde) de¬ 
nilerek, İbrahim'den daha önce yıldızlan, ay ı ve güneşi hiç görme- 
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mlş gibi bir şüphe uyandıracak şekilde verilmektedir? Normal ola¬ 
rak böyle bir varsayım tabii gelmediğinden bu görünürdeki zaman 
yanlışlığı bazılarını olağanüstü hikayeler uydurmaya götürmüştür. 
İbrahim Peygamberin olgunluğa ulaşmadan önce yıldızlan, ay ı ve 
güneşi görmemesi için bir mağarada doğup büyüdüğünü söyler böy- 
leleri. Oysa, sorun hayali hikayeler uydurmayı gerektirmeyecek öl¬ 
çüde basittir. Newton’un hayatındaki ünlü bir olayla açıklanabilir 
bu durum. Bir gün Newton ağaçtan bir elmanın yere düştüğünü gö¬ 
rünce, zihninde birden şu soru canlanır: Nesne neden yere düşer? 
Sonunda o yerçekimi kanununa varır. Burada da kuşkusuz şöyle bir 
soru sorulabilir Bu olaydan önce Newton hiç yere düşen bir şey gör¬ 
memiş miydi? Herhalde, daha önce pek çok şeyin yere düştüğünü 
gördüğü kesindir onun. O halde, belli bir günde belli bir elmanın ye¬ 
re düşmesi nasıl olmuştur da, daha önce hergün yere yüzlerce düşü¬ 
şün uyandırmadığı bir zihin faaliyetine yol açmıştır? Cevap basittir 
Zihin her zaman aynı tür gözlemle aynı şekilde harekete geçmez. İn¬ 
san gözü önünde aynı şeyin tekrarlanıp durduğunu görür de. zihni 
hiç bir faaliyete geçmez; fakat birden bir an gelir, aynı şeyi bu kez gör¬ 
mek zihin faaliyetini belli bir soruna yöneltir. Veya, kişinin zihni bir 
sorunun çözümüne öylesine dalar ki, birden her zaman gözünün 
önünde bulunan bir şeyi değişik bir şekilde yakalar ve zihninde bu 
sorunun çözüm yönünde bir faaliyet başlar. İbrahim Peygamber de 
olan da aynı şeydi. Geceler gelip geçmiş, yıllarca ay, güneş ve yıldız¬ 
lar doğup batmış, fakat belli bir gecede belli bir yıldızın batarken göz- 
lenişi İbrahim Peygamber de (a.s) merkezi Allah ın Birliği Gerçekliği¬ 
ne götüren zihin faaliyetine yol açmıştır. Belki o olgunluk çağma va¬ 
ralı beri, halkının dini olan ve tüm hayat sisteminin üzerine oturdu¬ 
ğu yıldızlara, ay a ve güneşe tapma sorunu üzerinde düşünüyordu. 
Sonra bir gece yıldızlan gözlerken zihni birden harekete geçmiş ve 
bu sorunu çözmede kendisine yardım etmiştir. Yıldızlan gözlemenin 
bu zihinsel faaliyetin başlangıç noktası olması da mümkündür. 

Bu bağlamda giderilmesi gereken bir başka şüphe daha vardır. 
Yıldız ay ve güneşi görüp de, "Bu benim Rabbimdir" derken İbrahim 
Peygamber (geçici bir süre için de olsa) şirke düşmüş olmuyor muy¬ 
du? Ufak bir düşünce, gerçekliği arayışında kaçınılmaz olarak şirk 
hakkında çeşitli akıl yürütme aşamalanndan geçeceği için bu onun 
şirk suçunu işlemediği konusunda kişiyi ikna etmeye yetecektir. Bu 
bakımdan, onun akidesini belirleyen, geçici akıl yürütmeler değil, 
araştırmasının yönü ve sonunda durduğu noktadır. Bu tür ara akıl 
yürütme aşamalarından her gerçek arayıcısı geçecektir. Bunlar ger¬ 
çek uğrunadır ve nihai karar olarak değerlendirilmemelidir. Şirkin 
her biçimi üzerinde akıl yürütme bir sorgulama olup asla uygulama 
olmaz. Gerçeğin arayıcısı akıl yürütme sırasında durup, “bu böyle- 
dir" dediği zaman, bu onun nihai yargısı değildir Buradaki “bu şöyle- 
dir” “bu şöyle midir?” anlamındadır. Bu yüzden de, geçiş aşamala¬ 
rındaki sorularına olumsuz cevap verdiğinde, hemen araştırmasın¬ 
da bir ileriki noktaya yönelir. 
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79 "Gerçek şu ki, ben, bir muvahhid olarak yüzümü gökleri ve yeri ya¬ 

ratana çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim." 
80 Kavmi onunla çekişip-tartışmaya girdi. De ki: "O beni doğru yola 

erdirmişken, siz benimle Allah konusunda çekişip-tartışmaya mı girişi¬ 
yorsunuz? Sizin O'na şirk koştuklanmzdan ben korkmuyorum, ancak 

Allah'ın benim hakkında bir şey dilemesi başka. Rabbim, ilim bakımın¬ 
dan her şeyi kuşatmıştır. Yine de öğüt alıp-düşünmeyecek misiniz?"54 

81 "Hem size, O'nun kendileri hakkında hiç bir ispatlayıcı delil indir¬ 

mediği şeyleri Allah'a ortak koşmaktan siz korkmuyorken, ben nasıl si¬ 
zin şirk koştuklanmzdan korkanm? Şu halde 'güvenlik içinde olmak 
bakımından' iki taraftan hangisi daha hak sahibidir? Eğer bilebilirse¬ 

niz." 
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82 İman edenler ve imanlarım zulümle karıştırmayanlar55, işte gü¬ 

venlik onlar içindir ve onlar hidayete ermişlerdir. 

83 Bu, İbrahim'e, kavmine karşı verdiğimiz ispatlı-delilimizdir. Biz, 

dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz senin Rabbin, hüküm ve 

hikmet sahibidir, bilendir. 

AÇIKLAMA 

54. İbrahim Peygamber müşriklerden, kendilerinin de Rabbleri 

olarak kabul ettikleri Rabbinin herşeyin bilgisine sahip olduğu ve 
yaptıklarından bütünüyle haberdar bulunduğu gerçeğini hatırla¬ 
malarını istiyordu. Sonra da, kendilerine düştükleri bitkinlikten 

kurtarıp, mesaja ve gerçekliği görsünler diye sağ duyularım kullan¬ 
maları için sorusunu yöneltti. 

Arapça ‘tezekkür kelimesi bu anlamı ifade etmektedir. 

55. Bazı tefsirciler, İbrahim Peygamber in kavminin Allah’a inan¬ 

madığı veya O nun varlığından bilgisiz bulundukları ve kendi tann- 
lannın kâinatın yegâne hakimleri olarak kabul ettikleri görüşünde¬ 
dirler. Bu nedenler de, ilgili ayetlerin ve İbrahim Peygamber le ilgili 
diğer ayetlerin yorumunu bu varsayıma dayandırmaktadırlar. Oy¬ 

sa, bu bölümdeki tüm ayetlerin bu halkın yerin ve göklerin yaratıcısı 
olarak Allah'a inandıklarını, fakat ilâhlığında ve hükümranlığında 
O na ortaklar koştuklarını gösterdiği açıktır. İbrahim Peygamber in 
şu ve daha başka sözleri bu gerçeği ortaya koymaktadır: 

"... Nasıl olur da, sizin şirk koştuklannızdan korkanm ben?" Bunun 

da ötesinde, onun Allah lafzını anış biçimi, kavminin Allah a inandı¬ 
ğını, fakat bunun yanışına O'na ortaklar koştuklannı gösteriyor. 

Ayet-82*de geçen 'zulm' kelimesi şirk anlamındadır. Bazı sahabe¬ 

ler onu günahkârlık olarak aldıklarında. Hz. Peygamber “Burada o 
şirk anlamındadır” diyerek bu yanlış anlayışı gidermiştir. 

Yine bir bağlamda önemle belirtilmelidir ki, İbrahim Peygam¬ 
ber’in bu bölümde anlatılan ve büyük misyonunun başlangıç nokta¬ 
sını oluşturan hayatındaki bu en önemli olay Kitab ı Mukaddes te 
hiç mi hiç anılmamaktadır. Talmud da geçiyorsa da, iki açıdan bura¬ 

daki anlatım Kuran dakinden ayrılmaktadır.: 
1) Talmud’da sıra “güneşten yıldızlara ve Allah'a doğru” iken, 

Kur'an'da “yıldızlardan güneşe ve... Allah a doğru”dur. 
2) Talmud'da, İbrahim'in güneş için “bu benim Rabbimdir” dedi¬ 

ğinde, o an güneşe secde ettiği, aynı şekilde aya da secde ettiği anla¬ 
tılmaktadır. 
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84 Ve ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik, hepsini hidayete eriştir¬ 

dik; bundan önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Ey- 
yub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u hidayete ulaştırdık. Biz, iyilik ya¬ 

panları işte böyle ödüllendiririz. 
85 Zekeriya’yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da (hidayete eriştirdik.) onla¬ 

rın hepsi sarihlerdendir. 
86 İsmail’i, Elyasa’ı, Yunus'u ve Lut'u da (hidayete eriştirdik). Onların 

hepsini alemlere üstün kıldık. 
87 Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden, kimini de (bunlara 

kattık); onlan da seçtik ve dosdoğru yola yöneltip-ilettik. 
88 Bu, Allah'ın hidayetidir; kullarından dilediğini bununla hidayete 

eriştirir. Onlar da şirk koşsalardı, elbette bütün yapıp-ettikleri "onlar 
adına' boşa çıkmış olurdu.36 

89 Bunlar, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimiz- 
dir.37 Eğer onlar bunlan tanımayıp-küfre sapıyorlarsa, andolsun, biz bu¬ 

na (karşı) küfre sapmayan bir topluluğu vekil kılmışızdır.38 
90 İşte Allah'ın hidayet verdikleri bunlardır; öyleyse sen de onlann 

bu hidayetlerine uy. De ki: "Ben bunun için sizden bir ücret istemiyo¬ 
rum. O (Kur'an), alemlere bir 'öğüt ve hatırlatmadan' başkası değil¬ 

dir." 

AÇIKLAMA 

56. Yani yukarıda sözü edilen kişiler de sizin gibi şirk suçunu işle¬ 
miş olsalardı, böylesi yüksek mertebelere çıkarılmazlardı. Çünkü, 

şirk iyi işleri yok eden çok çirkin bir günahtır. Şirk koşan, acımasız 
yıkımla büyük bir fatih olarak ün kazanmış olabilir, kirli yollarla bü¬ 
yük bir servet yığmış olabilir; fakat, dindar, temiz ve doğru yoldaki 

insanların önderi olma gibi yüce bir mertebeye erişemez. Bunlar, 
şirkten titizlikle kaçınıp, Allah’a ibadet yolunda sağlam adımlarla 
yürüdüklerinden tüm dünya için fazilet ve hidayet kaynağı olma ay¬ 

rıcalığını kazanmışlardır. 
57. Burada Peygamberlere üç şey verildiği ifade edilmektedir: 1) 

Kitap-Hidayet. 2) Hüküm-Hidayet’i anlama duyusu ve ilkelerin ha¬ 

yata uygulama kapasitesiyle, hayatın sorunları hakkında doğru gö¬ 

rüşler sahibi olmaya yönelik Allah vergisi yetenek. 3) Peygamberlik 
(Nübüvvet)- Hidayete göre insanları yönlenlendirme dairesi. 

58. Müşrikler Allah'ın hidayetini reddetmiş olsalar bile, bunun hiç 
de sorun olmadığı anlamı vardır burada. Allah’ın bu nimetin değeri¬ 
ni bütünüyle takdir eden bir müminler topluluğu meydana getirdiği 

de ifade olunmaktadır. 
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91 Onlar: "Allah, beşere hiç bir şey indirmemiştir" demekle Allah’ı, 

kadrinin hakkını vererek takdir edemediler.59 De ki: "Musa'nın insanla¬ 

ra bir nur ve hidayet olarak getirdiği ve sizin de (parça parça) kâğıtlar üze¬ 

rinde yazılı kılıp (bir kısmını) açıkladığınız ve çoğunu gözardı ettiğiniz 

kitabı kim indirdi?60 Sizin ve atalarınızın bilmediği şeyler size öğretil- 
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iniştir." De ki: "Allah." Sonra da Onlan bırak, içine 'daldıkları saçma uğ¬ 
raşılarında' oyalanıp-dursunlar. 

92 İşte bu (Kur'an), önündekileri doğrulayıcı ve şehirler anası (Mek¬ 
ke) ile çevresindekilerini uyanp-korkutman için indirdiğimiz kutlu Ki¬ 
taptır. Ahirete iman edenler buna inanırlar. Onlar namazlarını (özenle) 
koruyanlardır.61 

93 Allah'a karşı yalan yere iftira düzenden veya kendisine hiç bir şey 
vahyolunmamışken bana da: "Vahy geldi" diyen ve "Allah'ın indirdiği¬ 
nin bir benzerini de ben indireceğim" diyenden daha zalim kimdir? Sen 
bu zalimleri, ölümün 'şiddetli sarsıntıları' sırasında meleklerin ellerini 
uzatarak onlara; "Canlarınızı (bu kıskıvrak yakalanıştan) çıkarın, bugün 
Allah'a karşı haksız olanı söylediğiniz ve O'nun ayetlerinden büyükle¬ 
nerek (yüz çevirmeniz) dolayısıyla alçaltıcı bir azabla karşılık göreceksi¬ 
niz" (dediklerinde) bir görsen... 

AÇIKLAMA 

59. "Allah herhangi bir beşere bir şey indirmemiştir" sözünün bağla¬ 
mı ve bu tür bir red, bunu söyleyenin Yahudiler ve Hıristiyanlar ol¬ 
duğunu göstermektedir. Kâfirler ve Arap müşrikleri kendilerine, 
“söyleyin bize, Allah'ın kelâmı gerçekten bu adama, Muhammed'e 
indirilmiş midir?" dîye sorduğunda bu sözü söylemişlerdir onlar. Bu 
soru, Hz. Peygamber “Ben bir peygamberim ve bana kitap indirili¬ 
yor iddiasında bulunduğu zaman sorulmuştur. Kureyş ve müşrik 
Araplar kitap sahibi oldukları. Peygambere inandıkları ve yetkiyle 
konuşabilecekleri için Yahudilere başvurmuşlardı. Yahudilerin ce¬ 
vabı İslâm'ın karşıtlarının eline güçlü bir silah vermişti ve onlar da 
halkı İslam dan vazgeçirmek için bunu bir delil olarak kullanıyorlar¬ 
dı. Cevabın burada anılıp reddedilmesinin nedeni budur. 

Burada akla gelebilecek bir şüphe giderilmelidir: Tevrat'ın Mu¬ 
sa ya Allah tarafından gönderildiğine inanan bir yahudi nasıl olur 
da, "Allah herhangi bir beşere bir şey indirmemiştir" diyebilir? Ufak bir 
düşünce inatçı bir kişinin karşıtını reddetmek için kendi temel pren¬ 
siplerine aykırı böyle şeyler söyleyebileceğini gösterecektir. Yahudi¬ 
ler Hz. Peygamber’in Peygamberlik iddiasını reddetmeye çalışırken, 
karşı çıkışlarında öyle kör bir duruma düşmüşlerdi ki, onun pey¬ 
gamberliğini reddederken bizzat peygamberliği inkar ediyorlardı. 

"Allah'ı O'nu takdir etmenin gereğince takdir etmediler..." ifadesi, 
O'nun Kudret ve Hikmetini değerlendirirken büyük bir hata işledik¬ 
leri anlamındadır. Çünkü, “Allah gerçeğin bilgisini ve hayat için hi¬ 
dayeti indirmedi” diyen kişi şu iki yanlış değerlendirmeden birisini 
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yapmış olun 1) Ya. Allah'ın vahy gönderme gücüne sahip olmadığına 
inanmaktadır. 2) Ya da. Allah insanm doğru yolda gitmesi için her¬ 
hangi bir düzenlemede bulunmamış ve onu dünyada istediği şekilde 
davranmaya bırakmıştır düşüncesiyle, insana tabiatın kaynaklarını 

kullanma zekası ve yetkisi vererek Allah'ın hikmeti ni küçümsemek¬ 

tedir. 
60. Bu cevap, "Allah herhangi bir beşere bir şey indirmemiştir" diye¬ 

rek kâfirlere ve müşriklere delil veren Yahudilere yöneliktir. Onların 
bu itirazlarını reddetmek için, kendileri Tevrat’ın Musa'ya Allah ta¬ 
rafından indirildiğine inandıklarından, özellikle bu nokta yani Tev¬ 

rat'ın Musa'ya Allah tarafından indirildiği belirtilmektedir. Böylece 

"Allah herhangi bir beşere bir şey indirmemiştir'' iddiaları bizzat kendi 

inançlarıyla reddolunmaktadır. Aynca, hiç olmazsa Hz. Musa örne¬ 
ğinde olduğu gibi, Allah’ın kelamının bir insana indirilebileceği de 

kanıtlanmaktadır. 
61. önceki ayette (91) Allah ın kelamının bir insana indirilebilece¬ 

ğini ve nitekim bir insan olan Musa'ya indirilmiş olduğunu göster¬ 
dikten sonra, Kur an bu ayette kendisinin de Hz. Muhammede (s.a) 
indirilmiş Allah kelâmı olduğunu ispata yönelmektedir. Delil olarak 

da şu dört şey ileri sürülüyor: 
1) O mübarek bir kitaptır, insanm gerçek başansı ve rahatı için en 

iyi ilkeler sunmakta, doğru itikat esaslarını öğretip tüm fazilet türle¬ 
rini açıklayarak, temiz bir hayat için insanları ahlâki değerlere yö¬ 
neltmektedir. Bunun yanısıra, sizin (Yahudilerin) kutsal kitapları¬ 

nıza bol bol soktuğunuz bencillik, dar kafalılık, zulüm, müstehcen¬ 
lik ve benzeri türde hiçbir kötülüğü salık vermemektedir. 

2) Kur an önceki kitapların ihtiva ettiği hidayetten ayrı herhangi 
bir şey sunmak şöyle dursun, önceden kendilerine Kitap diye veri¬ 

lenlere sunulanın aynısını doğrulamaktadır. 
3) Bu kitap, kendisi için önceki Kitaplann da gönderilmiş olduğu 

aynı hedefi yerine getirme yani yaratılış amaçlarını unutmuş olan 
insanları sarsıp uyararak, gittiler! yanlış yolun kötü sonuçlarım 
kendilerine hatırlatma amacını taşımaktadır. 

4) Bu Kitab ın mesajı insanlık içinden dünyaya tapanları ve şeh¬ 
vetlerinin kölesi olanları değil, dünya hayatının ötesinde yeralan da¬ 
ha yüce şeyleri görebilenleri kendisine çekmektedir. Ve. bu kitabın 
bağlılarının hayatında gerçekleştirdiği inkılâbın en belirgin yanı, on¬ 
ların çevrelerindeki insanlar arasında dindarlıkları ve Allah a tapın¬ 
malarıyla kolayca belli olmalarıdır. Allah'tan kitap aldığını söyleme 

cür etini gösterecek bir yalancının uydurduğu bir kitabın böylesi 

seçkin ve yüce sonuçlar doğurması hiç mümkün müdür? 
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94 Andolsun, sizi ilk defa yarattığımız gibi (bugün de) "teker teker, 
yapayalnız ve yalın (bir tarzda)" bize geldiniz ve size lutfettiklerimizi ar¬ 

kanızda bıraktınız, içinizden, gerçekten ortaklar olduklarım sandığınız 
şefaatçilerinizi şimdi yanınızda görmüyoruz. Andolsun, aranızdaki 
(bağlar) parçalanıp-koparılmıştır ve haklarında zanlar besledikleriniz 
sîzlerden uzaklaşmıştır. 

95 Taneyi ve çekirdeği yaran62 şüphesiz Allah'tır. O, diriyi ölüd.en çı¬ 
karır, Ölüyü de diriden çıkanr.63 İşte Allah budur. öyleyse nasıl oluyor di 
çevriliyorsunuz? 

96 O sabahı da yarıp çıkarandır. Geceyi bir sükûn (dinlenme), güneş 
ve ay'ı bir hesap kıldı. Bu, üstün ve güçlü olan, bilen Allah'ın takdiri¬ 
dir. 

AÇIKLAMA 

62. Yani, “yer altında tohumu ve çekirdeği yanp, bunlardan bitki 
ve ağaç çıkmasını sağlayan Allah'tır.” 

63. Allah cansız maddeden canlı yaratıklar çıkanr ve canlı yaratık¬ 
lardan cansız maddeler meydana getirir. 
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(V») Ni, 

. 97 O, karanın ve denizin karaniıklannda yolunuzu bulmanız için size 

yıldızlan var edendir. Bilebilen bir topluluk için biz ayetleri birer birer 
(bölüm bölüm) açıkladık.64 

98 O, sizi tek bir nefisten yaratandır.63 (Sizin için) Bir karar (kalış) ve 
emanet (olarak konuluş) yeri vardır. Kavrayabilen bir topluluk için aye- 
teri birer birer açıkladık.66 

99 O, gökten su indirendir. Bununla her şeyin bitkisini bitirdik, on- 
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dan bir yeşillik çıkardık, ondan da birbiri üstüne bindirilmiş taneler tü¬ 
retiyoruz. Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar, 
-birbirine benzeyen ve benzemeyen- üzümlerden, zeytinden ve nardan 

bahçeler (kılıyoruz.) Meyvesine, ürün verdiğinde ve olgunluğa erişti¬ 
ğinde bir bakıverin. Hiç şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda ger¬ 
çekten ayetler vardır. 

100 Cinleri Allah'a ortak koştular.67 Oysa onlan da O yaratmıştır. Bir 
de hiç bir bilgiye dayanmaksızın O'na oğullar ve kızlar yakıştınp-uydur- 

dular.68 O ise nitelendiregeldikleri şeylerden yücedir, uzaktır. 
101 Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O'nun nasıl 

bir çocuğu olabilir? O'nun bir eşi (zevcesi) yoktur. O, her şeyi yaratmıştır. 
O, her şeyi bilendir. 

102 îşte Rabbimiz olan Allah budur. O'ndan başka ilah yoktur. Her 
şeyin yaratıcısıdır, öyleyse O'na kulluk edin. O, her şeyin üstünde bir ve- 

AÇIKLAMA kildir* 
64. Yani, "Bir Allah'ın bulunduğunu ve başka hiçbir şeyin Allah'ın 

sıfatlarına ve bu tür güçlere sahip olmadığını kesinkes ortaya koyan 
ayetlerini açıkladık; bu yüzden, hiçbir şey Allah'a ait haklardan her¬ 

hangi birini edinmeye lâyık değildir. Ne ki, ilimden yoksun olamar 
bu ayetlerle gerçekliğe ulaşamazlar, anca:; tabiattaki olguları akılla 

gözleyenler en değerli serveti elde edebilirler. 

65. Yani, “Allah tüm insanlığı tek bir insandan, ilk insan Adem'den 

yaratmıştır.” 

66. Yani, “Anlayış sahibi olanlar insanlığın yaratılışında ve do-' 

ğumdan ölümüne insan hayatının çeşitli aşamalarında erkeğe ve 
kadına biçilen farklı fonksiyonlarda gerçekliğin ayetlerini bulabilir¬ 

ler. Fakat, hayvanlar gibi yaşayıp, bedensel tutkuları peşinde ko¬ 
şanlar bu ayetlerde görmeye değer birşey bu amazlar 

67. Yani, bu açık ayetlere rağmen bazılan kendi hayal ve vehimleri¬ 

nin ürünü bir takım gizli varlıkları O'na ortak tanımaktadırlar. Bilgi¬ 
sizliklerinde bu varl klara kâinatın yönetimine ve inhanın kaderinde 
güç ve görev verecek kadar ileri gittiler. Sözgelimi, birini yağmur tan 
nsı, diğerini bitki tanrısı, bir başkasını servet tanrıçası ve yine bir 
başkasını da hastalık ve bunlar gibi saçma tannlar yaptılar. Böylesi 

tanrılar, dünyanın tüm müşrik toplumlannın çeşitli adlar altında 
yarattıkları hayali tanrılardır. 

68. Cahiliyye Arapları meleklere Allah’ın ‘kızlan’ diyorlardı. Aynı 

şekilde, bazı müşrik topluluklar da Al ah'tan çıkma bit tannlar ve 
tanrıçalar -so^ ağacı- u durmuşlardır. 
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104 Gerçek şu ki size Rabbinizden basiretler gelmiştir. Kim basiretle- 
görürse kendi lehine, kim de kör olursa (görmek istemezse) kendi aleyhi¬ 
nedir. Ben sizin üzerinizde bir gözetleyici değilim.69 

105 İşte biz, ayetleri çeşitli biçimlerde böyle açıklamaktayız. Öyle ki 

onlar sana: "Sen ders almışsın" desinler ve biz de bilebilen bir topluluğa 
onu açıkça göstermiş olalım.70 

106 Rabbinden sana vahyedilene uy. O'ndan başka ilah yoktur. Ve 
müşriklerden yüz çevir. 

107 Eğer Allah dileseydi onlar şirk koşmazdı. Biz seni onlar üzerinde 
bir gözetleyici kılmadık ve sen onlar üzerinde bir vekil de değilsin.71 

AÇIKLAMA 

69. "Ben sizin üzerinizde bir bekçi değilim" ifadesinde Allah, Pey¬ 
gamberi adma birinci şahısta konuşmaktadır. Nasıl Kuran'da ikin¬ 
ci şahıs değişik yerlerdeki değişik insanları gösteriyorsa, birinci şa¬ 
hıs da aym şekilde değişik yerlerdeki değişik varlıkları belirtir. Bilin¬ 
diği gibi bazı yer lerde ikinci şahıs Hz. Peygamber veya müminler ya 

da Ehl-i kitap ve daha başka yerlerde, Kur an tüm insanlığa hidayet 
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için gönderilmiş de olsa duruma göre kâfirler, müşrikler, Kureyş, 
Araplar veya genelde tüm insanlıktır. Aym şekilde, bazı yerlerde bi¬ 
rinci şahıs Allah'm kendisi ve daha başka yerlerde Vahyin taşıyıcısı 
melek veya bir melekler grubu, ya da herbir durumda söz Allah'ın ol¬ 
duğu halde Peygamberler veya müminlerdir. Buradaki "Ben sizin 
üzerinizde bir bekçi değilim" cümlesinin anlamı şudur: “Benim tek 
görevim onu size sunmaktır. Artık, onu görmek için gözlerinizi aç¬ 
manız veya bir kör gibi kapamanız size kalmıştır. Bile bile gözlerini 
kapayanları gözlerini açmaya zorlamak ve göremediklerini onlara 
göstermek benim görevim değildir." 

70. Vahy in sunulduğu çeşitli ifade biçimleri sahteyi gerçekten 
ayırmak için insanları denemeye yöneliktir. Aynı şey. Kur an in ben¬ 
zetmelerindeki önemsiz şeyleri söz konusu ederken Bakara 26'da da 
belirtilmişti. Nasıl önemsiz şeylerin amlması arayıcıya gerçeği bul¬ 
mada yardım ediyorsa, aynı şekilde,değişik ifade biçimleri de, bilgi 
sahibi olup onu kullananlara amaç ve hedefleri üzerinde derinliğine 
düşünme ve kendi yararlanna dersler çıkarmada yardımcı olur. Ter¬ 
sine, bağnaz olanlar konuya dikkat etmezler de, satırlar üzerinde 
düşünmeye başlarlar. Sözgelimi, bu okuma-yazma bilmez kişinin 
böyle olağanüstü sözleri nasıl biraraya getirebildiği konusunda tah¬ 
minlerde bulunurlar. Böylece işlediği olağanüstü temalardan 
Kur an in Allah ın vahy i olduğu yargısına ulaşacaklarına, her müm¬ 
kün kaynağa başvurarak “bunu sen falancadan filancadan öğren¬ 
mişsin” derler. Sonra da. Kur an ın kaynağıyla ilgili bu sözde başarılı 
‘araştırmaları’nm ‘ışığı’nda, onun Allah'ın kitabı olamayacağı sonu¬ 
cuna varırlar. _ 

71. Bu ayetin anlamı şudur: “Sen bir bekçi gibi onların üzerinde 
gözcü olmak için değil, insanlan mesaja çağırmak için seçilip görev¬ 
lendirildin. Bu nedenle, senin tek görevin mesajı insanlara sunmak 
ve gerçek konusunda onları ikna etmeye çalışmaktır. Artık, gerçeği 
kabul veya reddetmeyi onlara bırakıyorum. Senin peygamberlik ala¬ 
nın içinde hiçbir bâtıla kulluk eden kalmasın diye, sen insanlan ger¬ 
çeği kabule zorlamak için görevlendirilmedin, öyleyse, kendini üz¬ 
me ve onların bilerek kapattıktan gözlerini açmaya çalışma. Eğer Al¬ 
lah hikmetiyle hiçbir bâtıla tapınmanın kalmamasını dileseydi, sana 
bu görevi vermezdi. Her bir insanı emrinin yalnızca tek bir sözüyle 
gerçeğin izleyicisi yapardı. Fakat, insanın yaratılmasındaki amaç 
hiçbir zaman bu değildir. Gerçek amaç, insanın Hâk'la bâtılı seçme 
sırasında serbest bırakılmasıdır. O kendisine gerçeğin ışığı sunu¬ 
lunca da artık hangisini seçecek diye denemeye tutulur. Bu durum¬ 
da senin yapman gereken bizzat Doğru Yol da yürümen ve başkaları¬ 
nı da ona çağırmandır. Sonra da onu kabul edenleri dost edinmen ve 
onlan dünyaya meyleden kişilerin gözünde pek önemsiz de olsalar 
hiçbir şekilde terketmemen gerekir, öte yandan, onu kabul etme¬ 
yenleri kendi hallerine terket (şerre bırak), istedikleri yere gitsinler 
ve böyle yapmakta ısrar etsinler.” 
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108 Allah'tan başka yalvarıp-yakardıklanna (taptıklanna) sövme¬ 
yin; sonra onlar da haddi aşarak bilmeksizin Allah'a söverler.72 İşte böy¬ 
le, biz her ümmete yaptıklarını süslü (çekici) gösterdik,73 sonra onların 
son varışları Rablerinedir. O yapmakta olduklarını onlara haber vere¬ 
cektir. 

109 Olanca yeminleriyle, eğer kendilerine bir ayet gelse,74 kesin ola¬ 

rak ona inanacaklanna dair Allah'a yemin ettiler. De ki: "ayetler, ancak 
Allah katindadır;75 onlara (mucizeler) gelse de kuşkusuz inanmayacak¬ 
larının şuurunda değil misiniz?76 

110 Biz onların kalplerini ve gözlerini, ilkin inanmadıkları gibi77 ter¬ 

sine çeviririz ve onlan tuğyanları içinde şaşkınca dolaşır bir durumda 
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terkederiz. 
111 Gerçek şu ki, biz onlara melekler indirseydik, onlarla ölüler ko¬ 

nuşsaydı ve her şeyi karşılarına toplasaydık, -Allah'ın dilediği dışında- 
78 yine onlar inanmayacaklardı. Ancak onların çoğu cahillik ediyorlar¬ 

dı. 
AÇIKLAMA 

72. Hz. Peygamber in Ashabı gayrimüslimlerin tapındıkları şeyle¬ 
re. liderlerine ve akidelerine karşı kötü dil kullanmaktan kaçınmala¬ 
rı için uyarılmaktadır. Onlarla tartışmaya girdiklerinde uygun sınır¬ 

lar içinde kalmaları ve müslim olmayanların gerçekten daha çok 
uzaklaşmamaları için kutsal nesne ve kişilerini kötülememeleri tav¬ 

siye olunmaktadır. 
73. Tabiat kanunlarına uygunluk içinde meydana gelen herşey 

gerçekte Allah'ın Emri yle olduğundan, müşriklerin yaptıkları karşı¬ 
sındaki yanlış tutumlarını Allah kendisine bağlamaktadır, (lütfen 

bkz. an: 17) Tüm tabiat kanunlarının koyucusu olduğundan ve bu 
nedenle herşey O'nun emri doğrultusunda meydana geldiğinden Al¬ 
lah. "Her halkın yaptığını kendilerine güzel gösterdik" demektedir, in¬ 

sanlarsa aynı şeyi “bu tabiat kanununa göre meydana geldi” şeklin¬ 
de -ifade ederler. 

74. Burada "ayet" müşrikler için Hz. Muhammed'in (s.a) Allah ta¬ 

rafından seçilmiş gerçek bir peygamber olduğunu kabulden başka 
bir seçenek kalmadığında gösterilecek apaçık mucize demektir. 

75. Yani, “Benim ayet getirme gücüm yok, ayetler bütünüyle Al¬ 

lah'ın kudreti dahilindedir. O getirebilir de, getirmeyebilir de." 
76. Bu sözler belki doğru yola gelebilirler diye böyle bir ayetin 

(mucizenin) yanlış yoldaki kardeşlerine gösterilmesini şiddetle ar¬ 
zulayan (ve bazen de bu arzu lan m dile getiren) müslümanlara yöne¬ 
liktir. Bu isteğe Allah şöyle cevap vermektedir: “Bu tür bir istek yal¬ 
nızca küfürleri için bir mazerettir, o halde, kendilerine bir ayet göste¬ 

rilse bile onlann iman etmeyeceklerini kavramanız gerekir. 
77. Yani, “Hz. Peygamber (s.a) mesajını işitip de reddetmelerinden 

bu yana onlann zihin yapısında hiçbir değişiklik olmamıştır. Hâlâ 

mesaja karşı aynı çarpık bakış yolunu izlemektedir onlar ve dolayı¬ 
sıyla onu doğru biçimde görüp anlayabilecek değillerdir." 

78. Yani, “Bâtıl'ı reddedip, özgür ve bilinçli bir seçimle Hakk'ı ka¬ 
bul etmeyeceklerinden kendilerine Hakk ı izletmek için kalan tek se¬ 
çenek Allah'ın zorlamasıdır. Bunun için de. yaptıklarından sorumlu 
olmayan diğer türler gibi, kendilerini düşünce vc eylem özgürlüğün¬ 
den yoksun bırakacak şekilde Allah'ın mahiyetlerini değiştirmesi 
gerekmektedir. Fakat bu. insanın yaratılışına aykırıdır. Bu nedenle. 
Allah'ın olağandışı bir müdahaleyle onlan mümin yapmasını bekle¬ 

mememiz gerekir." 
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112 Böylece her peygambere, insan ve cin şeytanlarından bir düşman 

kıldık. Onlardan bazısı bazısını aldatma için yaldızlı sözler fısıldarlar.79 

Rabbin dileseydi bunu yapmazlardı.80 Öyleyse onları yalan olarak düz¬ 
enekte olduklarıyla başbaşa bırak. 

AÇIKLAMA 

79. Allah, Elçisini şöyle teselli ediyor: “insan ve cinler arasında bu¬ 

lunan şeytanların, misyonun karşısındaki birleşik ve faal düşman- 
lıklanna hiç üzülme. Bu ilk kez senin başına gelen bir şey değildir, 
diğer elçilere de aynı şekilde davranılmıştı. Ne zaman bir elçi Doğru 
Yol u göstermek için geldiyse, tüm şeytânı güçler. Onu misyonunda 
başarısızlığa uğratmak için hemen harekete geçmişlerdir.” 

"Yaldızlı sözler", halkın Mesaja ve kendilerini Hakka çağıran elçi¬ 
ye karşı ayaklandırmak için şeytanların kullandığı tüm araçlar, 
planlar, şüpheler, karşı çıkışlar vs.dir. Tüm bu şeylerin bir bütün 
olarak ‘aldatma’ araçları olarak nitelenmesi. Hakka karşı kullanılan 
bütün bu silahların gerçekte başkalarını aldatmak için ve her ne ka¬ 
dar oldukça yararh ve etkili silahlar olarak görünseler de kendilerini 
de aldatmak için olduğundandır. 

80. Bu sorunun gerçeğini (an: 73) te açıkladık. Fakat Allah ın dile¬ 
mesiyle (meşîet) hoşnudluğu (nza) arasındaki ince ayınm da akıl da 
tu tu İmalıdır, aksi halde ciddi yanlış anlamalar ortaya çıkabilir, iyice 
anlaşılmalıdır ki, Allah'ın ‘dilemesi’ ve izni olmadan hiçbir şey olmaz. 
Çünkü Allah geniş planı içinde kendisine yer ayırmadan ve olması 
için gerekli araçları sağlamadan hiçbir olay meydana gelmez. Fakat, 
bu hiçbir zaman Allah'ın her olaydan razı olduğu ve her olayı onayla¬ 
dığı anlamına gelmez. Sözgelimi, Allah ‘dilemeden’ hiçbir hırsız hır¬ 
sızlık yapamaz, hiçbir katil Öldüremez, hiçbir zalim zulmedemez ve 
hiçbir müşrik şirk koşamaz... Aynı şekilde yine Allah dilemedikçe' 
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hiçbir mümin, iman edemez ve hiçbir müttaki takva sahibi olamaz; 
şu kadar ki, Allah birinci tür işlerden razı değilken, ikinci tür işler¬ 
den razıdır. Allah'ın dilemesinin nihaî büyük bir amaca yönelik ol¬ 
duğu, fakat bunun ancak aydınlıkla karanlık, iyilikle kötülük, dü¬ 
zenle düzensizlik arasındaki çatışmayla meydana geleceği doğru¬ 
dur. Bu yüzden yüce planlan gereği, O hem itaat güçlerine, hem de 
isyan güçlerine, hem dindarlık, hem de günah için ve hem peygam- 
lerliğe, hem de şer güçlere gerekli özgürlüğü tanır. Bunun sonucun¬ 
da, bu her iki zıt kutup iyiyle kötü arasında yaptığı seçimiyle işlediği 
işler ve yaratıklar (insanlar ve cinler) sınırlı yetkileriyle yaptıklarının 
sorumluluklarını yüklenirler. Herkes dünyada ister iyi işlere yöne¬ 
lir, isterse kötü işlere. Bu konuda hürdür. Hem iyi, hem de kötü in¬ 
sanlara ilahi plana uygun düştüğü sürece gerekli araçlara sahip ol¬ 
ma izni verilmiştir. Fakat yalnızca seçimini iyi işler yapma yönünde 
kullananlar O nun rızasını kazanır. Çünkü, her ne kadar kullarını 
iyiyle kötü arasındaki seçimde zorlamazsa da Allah iyiyi sever, iyiden 
razı olur. Şu kadar ki, ister iyi isterse kötü yolda olsun, kullarına ver¬ 
diği seçme özgürlüğünü kullanma iznini de tanır O. 

Bu bağlamda, Allah'ın tekrar tekrar gerçeğin düşmanlarının çir¬ 
kin faaliyetlerini yapmalarına izin verilmesinin kendi dilemesiyle ol¬ 
duğunu belirtmesi açıklanmaya değer. Peygamber e ve onun aracılı¬ 
ğıyla izleyicilerine, onlann yaptıklarının niteliğinin, Allah'ın emirle¬ 
rine karşı çıkmadan yerine getiren meleklerinkinden farklı olduğu¬ 
nu vurgulamak içindir bu. Müminlerin görevi, kötü ve isyankar kişi¬ 
lerle çatışmalarında Allah'ın Yolu nun başka yollara egemen olması 
için ellerinden geleni yapmayı gerektiriyordu. Bu yüzden, kötülerin 
bile bile isyan yolunu seçerek, kendi seçimlerinin peşinde Allah'a 
karşı elerinden geleni yapmalarına izin vermek de Allah’ın ‘dilemesi’ 
iledir. Aynı şekilde müminlere de bile bile seçtikleri Allah a kul olma 
yolunda ellerinden geleni yapmalan için tam bir fırsat ve imkân ta¬ 
nınmıştır. Allah her ne kadar yapılmasını istediği işleri yaptıkların¬ 
dan, dolayı müminlerden razı olup, onlara yardım ediyor ve onları 
Doğru Yola götürüyorsa da, yine de müminler, kâfirler kendi özgür 
seçimleriyle inanmak istemediklerinde, olağandışı müdahalelerle 
Allah'ın kâfirleri inanmaya zorlamasını veya gerçeğe karşı yolunu 
kapamak için bile bile tüm kalp, zihin ve beden güçlerini kullanma 
yolunu seçen insanlar ve cinler arasındaki şeytanları zorla yolların¬ 
dan uzaklaştırmasını beklememelidirler. Gerçek, fazilet, doğruluk 
davası için çalışmaya içtenlikle niyet ettiklerinde, sert bir mücade¬ 
leyle bâtılın tapınıcılanyla çatışmalarında ellerinden geleni yap¬ 
makla başarıya ulaşacaklarını bilmelidir müminler. Eğer Allah bâtılı 
yok edip mucizelerle Hakk ı hakim kılmayı dilemiş olsaydı, bu du¬ 
rumda bizzat kendisi dünyada hiçbir şeytana izin vermeyecek ve or¬ 
taya çıkmaları için şirk ve küfre yer bırakmayacak şekilde herşeyi 
düzenleyeceğinden bu işi müminlere emanet etmesine hiç gerek kal¬ 

mazdı. 
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113 Bir de ahirete inanmayanların kalpleri ona meyletsin de ondan 
(bu yaldızlı ve içi çarpık sözlerden) hoşlansınlar ve yüklenmekte olduk¬ 

larını yüklenedursunlar. 
114 Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa O, size Kitabı açık¬ 

lanmış olarak indirmiştir.81 Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bunun 

gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. 
Şu halde, sakın kuşkuya kapılanlardan olma.82 

AÇIKLAMA 
81. Bu cümlede 'konuşan'ın Hz. Peygamber ve karşıdakilerin de ka¬ 

firlerin iman etmesi için bir ayet (mucize) gösterilmesini arzulayan 
müminler olduğu açıktır. Allah‘m Kur'an da tüm gerçekleri apaçık 
ortaya koyduğu, dolayısıyla hiçbir ayet (mucize) gösterilmeyeceği 
söylenmektedir kendilerine. Batılla olan çatışmalarında, Allah 

Hakk ın bağlılarının, kendisinden herhangi bir olağanüstü müda¬ 
hale beklemeden Hakk'ın tabii yollarla egemen olması için ellerin¬ 
den geleni yapmalarını irade etmiştir. Bu nedenle de, Hz. Peygam- 

ber'den “Ben bu durumda Allah'ın iradesi’ni gözden geçirip, onlan 
inanmaya zorlayacak bir ayet indirmesi için Allah'tan daha büyük 
bir yetkili mi arayayım?" demesi istenmektedir. (Ayrıca bkz. 
an: 76) 

82. Yani. “Gerçeğin egemenliği için ortaya konan bu ilkeler, yolda¬ 
ki güçlükleri ve engelleri açığa çıkarmak için ilk kez bugün icat edil¬ 
miş yeni şeyler değildir. Kitabın bilgisine sahip ve peygamberlerin 
misyonundan haberdar olan herkes, tabii yollarla muhalefet karşı¬ 
sında Hakk için mücadele etmek zorunda kalan önceki peygamber¬ 

lerin de aynı durumla karşılaştıklarına tanıklık edecektir." 
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115 Rabbinin sözü, doğruluk bakımından da, adalet bakımından da 
tastamamdır. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, işitendir, bi¬ 

lendir. 
116 Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Al¬ 

lah’ın yolundan şaşırtıp-saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar 

ancak 'zan ve tahminle yalan söylerler/83 
117 Şüphesiz Rabbin, kendi yolundan sapanlan daha iyi bilir. O dos¬ 

doğru yolda olanları da daha iyi bilendir. 

AÇIKLAMA 

83. Gerçeğin arayıcısı için doğru olan çoğunluğun hangi yolu izle¬ 

diğine bakmak olamaz; çünkü çoğunluk bilgi yerine zanna uyar. İn¬ 

sanların çoğunluğunun inançları, teorileri, felsefeleri, hayat pren¬ 
sipleri ve kanunları zannın sonucu ve dolay isiyle saptırıcıdır. Buna 
karşılık Allah'ın razı olduğu yaşama şekli, ancak bizzat Allah'ın gös¬ 
terdiği yolda olabilir. Bu yüzden, gerçeğin arayıcısı bu yolu seçmeli 
ve Allah'm yolunda tek başına da kalsa azim ve kararlıkla yürümeli- 

dir. 
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"M Ajll 

118 Eğer onun ayetlerine inanıyorsanız, artık üzerinde yalnızca Al¬ 

lah'ın ismi anılanlardan yiyin.84 

119 Ne oluyor ki size, kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalmanız 

dışında, O size haram kıldıklarını ayrı ayrı açıklamışken, üzerinde Al¬ 

lah'ın ismi anılan şeyleri yemiyorsunuz?83 Gerçekten çoğu, bir ilim ol¬ 

maksızın kendi heva (istek ve tutkularıyla (kimilerini) saptırıyorlar. 

Şüphesiz, senin Rabbin haddi aşanları en iyi bilendir. 

120 Günahın açıkta olanını da, gizlisini de terkedin. Çünkü günahı 

kazananlar, yüklenegeldikleri nedeniyle karşılık göreceklerdir. 

121 Üzerinde Allah'ın isminin anılmadığı şeyi yemeyin; çünkü bu bir 

fısk'tır (yoldan çıkıştır). Gerçekten şeytanlar, sizinle mücadele etmeleri 

için kendi dostlarına gizli-çağrılarda bulunurlar.86 Onlara itaat ederse¬ 

niz şüphesiz siz de müşriklersiniz.87 
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AÇIKLAMA 

84. Halkın herhangi bir İlâhî hüküm olmadan dinî kanunlar ola¬ 
rak benimsediği çok sayıdaki yanlışlardan biri de. yiyecek maddeleri 
üzerine getirdikleri sınırlamalardır. Bu nedenle de, Allah'ın haram 
kıldığı bazı şeyleri helâl, helâl kıldığı bâzı şeyleri de haram yapmış¬ 
lardır. Bu bağlamda, önceki halklardan bazılarının üzerinde ısrar 
ettiği ve aynı şekilde bazı günümüz insanlarının da önemle üzerinde 
durduğu en saçma şeylerden birisi, Allah'ın adı anılmadan kesilenin 
helâl, Allah'ın adı anılarak kesilenin ise haram olduğu inancıdır. Bu 
ayette Allah bu tür düşünceleri reddetmekte ve müslümanlara 

kâfirlerle müşriklerin uydurduğu tüm bu vehim ve batıl inançtan bı¬ 
rakıp eğer gerçekten iman etmişlerse, halkın Allah'ın hidayeti ne 
karşı getirmiş bulunduğu böylesi tüm sınırlamalan kaldırmalannı 

emretmektedir. Kısaca, müslümanlar ancak Allah'ın helâl kıldığım 
helâl, haram kıldığını haram tanımalıdırlar. 

85. Lütfen bkz. Nahl: 114-116. Bu gönderi Nahl suresinin En’am 

suresinden önce indirildiğini de gösterir. 
86. Burada, Yahudi bilginlerinin Islâm karşısında Cahiliyye Arap- 

lannın zihinlerini zehirlemek için kullandıkları değişik şüphe ve 
karşı çıkış türlerine değinilmektedir. Hz. Abdullah Ibn Abbas’dan 
gelen bir rivayete göre, Yahudilerin Hz. Muhammed'e (s.a) karşı öğ¬ 
rettikleri çıkış yollanndan biri şuydu: “Allah'ın (tabiî ölümle) öldür¬ 
düğü haram oluyor da, bizim (Allah'ın adını anarak) Öldürdüğümüz 
(boğazladığımız) nasıl helâl oluyor?" Ehl-i kitabın çarpık tutumları 
bu türdendi işte. Halkın zihnini zehirlemek ve gerçek le savaşlarında 
onlan silâhlandırmak için böylesi sorular icat ediyor ve kendilerine 
sunuyorlardı. 

87. Allah'ın ilâhlığım kabul etmekle birlikte Allah tan yüz çeviren¬ 
lerin yollarını ve buyruklarını izlemek de şirktir. Allah'ın birliğini ka¬ 

bul etmek, hayatın tüm yönlerinde Allah'a itaat etmektir. Allah’ın 
yanısıra bir başka kişiye daha itaat edilmesi gerektiğine inanan bir 

kimse akide açısından şirke düşmüştür. Haram ve helâl kılma yetki¬ 
sini kendisinde gören böylesi kişilere Allah'ın yol göstericiliğini hiçe 

sayarak itaat eden bir kimse ise şirke amelî açıdan girmiş olur. 
Şimdi, sure içinde 118-121. ayetlerin konumuna bakalım, önce¬ 

ki ayetlerde (116-117) müslümanlar Hz. Peygamber vasıtasıyla, 
zanna ve kaprislere dayalı yanlış yollarını izleyip propaganda ederek 

başkalarını da saptıranlara karşı korunmaları için uyarılmıştı. Bu¬ 
rada ise, tam yeri gelmişken, bu soyut talimatı somut biçimde açıklı¬ 
ğa kavuşturmak için aynı şey örneklenerek tekrarlanmaktadır. 
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122 Ölü iken kendisini dirilttiğimiz88 ve insanlar içinde yürümesi 
için kendisine bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, karanlıklarda ka¬ 
lıp89 oradan bir çıkış bulamıyanın durumu gibi midir? İşte, kâfirlere yap¬ 
makta oldukları böyle 'süslü ve çekici' gösterilmiştir.90 

123 Böylece biz, her ülkenin önde gelenlerini -orada hileli-düzenler 
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kursunlar diye- oranın suçlu-günahkârlan kıldık. Oysa onlar, hileli-dü- 
zeni ancak kendilerine kurarlar da bunun şuuruna varmazlar. 

124 Onlara ne zaman bir ayet gelse, derler ki: "Allah'ın elçilerine veri¬ 
lenin bir benzeri bize de verilene kadar biz kesin olarak inanmayaca¬ 
ğız."91 Allah, elçiliğini nereye vereceğini daha iyi bilir. Bu, suçlu-gü- 
nahkârlara, kurdukları hileli-düzenleri nedeniyle şiddetli bir azab ve 
Allah katında bir küçüklük isabet edecektir. 

125 Allah, kimi hidayete eriştirmek isterse, onun göğsünü İslâm'a 
açar;92 kimi de saptırmak isterse, onun göğsünü, -sanki göğe yükseliyor- 
muş gibi dar vc sıkıntılı kılar. Allah, iman etmeyenlerin üstüne işte böyle 
pislik çökertir. 

AÇIKLAMA 

88. Burada "...Ölüyken" ifadesi, “cehalet ve anlayış yokluğu için¬ 
deyken. "hayat verdiğimiz" ifadesi ise. “bilgi ve anlayış verip, gerçeği 
tanıyabilecek zihin düzeyine çıkardığımız” anlamındadır. Gerçekten 
doğruyu eğriden ayıramayan ve Doğru Yol u bilmeyen fiziksel açıdan 
canlı kabul edilebilirse de aslında O, kendisini gerçekten insan ya¬ 
pacak ‘hayat’tan yoksundur. Yaşayan bir insan değil, ancak yaşa¬ 
yan bir hayvandır. Yaşayan (hayat sahibi) insan ise. ancak doğruyu 
eğriden, iyiyi kötüden, haklıyı haksızdan ayırabilendir. 

89. Yani, “Hayat hakkında gerçek anlayışa ulaşmış ve bilginin ışı¬ 
ğıyla sayısız eğri yolların arasında Doğru Yol u tanıyabilen bir kişi¬ 
nin, anlayıştan yoksun ve cehalet karanlıklarında körlüğünden do¬ 
layı düşe kalka gidenler gibi bir hayat yaşamasını nasıl beklersi¬ 
niz?" 

90. Kendilerine sunulan ışığın yol göstericiliğine tabi olmayı red¬ 
dedip. Doğru Yol a çağrıldıkları halde eğri yollarda yürümeyi tercih 
edenlere yaptıklarını güzel göstermesi Allah'ın Kanunu dur. Böyle 
kişiler zamanla karanlığı sevmeye başlar ve karanlıklar içinde körler 
gibi el yordamıyla yürümekten ve hayatları boyunca sürüklenip git¬ 
mekten hoşlanır hale gelirler. Aynı şekilde, her kötü şey kendilerine 
sevmeye ve yapmaya değer, her gülünçlük de bir hikmet parıltısı ola¬ 
rak görünür. Şer üreten meşguliyet ve denemelerinde başarısızlığa 
uğradıktan sonra, ilk başarısızlığın, gelecekteki denemelerde kaçı¬ 
nılması gereken ‘arizî’ bir hatadan kaynaklandığı düşüncesiyle yeni 
bir deneye girişirler. 

91. Yani şöyle demek istiyorlardı: “Rasûllerin bir meleğin kendile¬ 
rine Allah'tan Mesaj getirdiği iddialanna, aynı melek Allah'ın Mesajı¬ 
nı doğrudan bize iletmek için gelmedikçe inanmayız.” 

92. "Allah göğsünü İslâm'a açar" ifadesi, “Allah zihninden ve kalbin¬ 
den İslâm hakkındaki her tür kuşku, tereddüt ve kararsızlığı gidere¬ 
rek, kendisini İslâm gerçeği konusunda iyice ikna eder” demektir. 
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126 Bu, Rabbinin dosdoğru olan yoludur. Öğüt alıp düşünmesini bi¬ 

len bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıkladık. 
127 Onlar için Rableri katında barış yurdu93 vardır ve O, yapmakta ol¬ 

dukları dolayısıyla onların velisidir. 
128 Onlann tümünü toplayacağı gün: "Ey cin topluluğu,94 insanlar¬ 

dan çoğunu (ayartıp kendinize kullar) edindiniz" (diyecek). İnsanlardan 
onlann dostları onlanlar derler ki: "Rabbimiz, kimimiz kimimizden ya¬ 
rarlandı95 ve bizim için tesbit ettiğin süreye ulaştık." (Allah) Diyecek ki: 

"Allah’ın dilediği dışta olmak üzere, ateş sizin içinde ebedi kalacağınız 
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İçin gönderilmiş de olsa duruma göre kâfirler, müşrikler, Kureyş, 
Arapkir veya genelde tüm insanlıktır. Aynı şekilde, bazı yerlerde bi¬ 
rinci şahıs Allah’ın kendisi ve daha başka yerlerde Vahy'in taşıyıcısı 
melek veya bir melekler grubu, ya da herbir durumda söz Allah'm ol¬ 
duğu halde Peygamberler veya müminlerdir. Buradaki "Ben sizin 
üzerinizde bir bekçi değilim" cümlesinin anlamı şudur: “Benim tek 
görevim onu size sunmaktır. Artık, onu görmek için gözlerinizi aç¬ 
manız veya bir kör gibi kapamanız size kalmıştır. Bile bile gözlerini 
kapayanları gözlerini açmaya zorlamak ve göremediklerini onlara 
göstermek benim görevim değildir.” 

70. Vahy'in sunulduğu çeşitli ifade biçimleri sahteyi gerçekten 
ayırmak için insanları denemeye yöneliktir. Aynı şey, Kur'an'ın ben 
zetmelerindeki önemsiz şeyleri söz konusu ederken Bakara 26ria da 
belirtilmişti. Nasıl önemsiz şeylerin anılması arayıcıya gerçeği bul¬ 
mada yardım ediyorsa, aynı şekilde.değişik ifade biçimleri de, bilgi 
sahibi olup onu kullananlara amaç ve hedefleri üzerinde derinliğine 
düşünme ve kendi yararlanna dersler çıkarmada yardımcı olur. Ter¬ 
sine, bağnaz olanlar konuya dikkat etmezler de, satırlar üzerinde 
düşünmeye başlarlar. Sözgelimi, bu okuma-yazma bilmez kişinin 
böyle olağanüstü sözleri nasıl biraraya getirebildiği konusunda tah¬ 
minlerde bulunurlar. Böylece işlediği olağanüstü temalardan 
Kur an ın Allah'ın vahy i olduğu yargısına ulaşacaklarına, her müm¬ 
kün kaynağa başvurarak “bunu sen falancadan filancadan öğren¬ 
mişsin” derler. Sonra da. Kuranın kaynağıyla ilgili bu sözde başarılı 
‘araştırmalan’nm ‘ışığında, onun Allah'ın kitabı olamayacağı sonu¬ 
cuna varırlar. 

71. Bu ayetin anlamı şudur: “Sen bir bekçi gibi onların üzerinde 
gözcü olmak için değil, insanları mesaja çağırmak için seçilip görev¬ 
lendirildin. Bu nedenle, senin tek görevin mesajı insanlara sunmak 
ve gerçek konusunda onlan ikna etmeye çalışmaktır. Artık, gerçeği 
kabul veya reddetmeyi onlara bırakıyorum. Senin peygamberlik ala¬ 
nın içinde hiçbir bâtıla kulluk eden kalmasın diye, sen insanları ger¬ 
çeği kabule zorlamak için görevlendirilmedin, öyleyse, kendini üz¬ 
me ve onların bilerek kapattıkları gözlerini açmaya çalışma. Eğer Al¬ 
lah hikmetiyle hiçbir bâüla tapınmanın kalmamasını dileseydi, sana 
bu görevi vermezdi. Her bir insanı emrinin yalnızca tek bir sözüyle 
gerçeğin izleyicisi yapardı. Fakat, insanın yaratılmasındaki amaç 
hiçbir zaman bu değildir. Gerçek amaç, insanın Hâk'la bâtılı seçme 
sırasında serbest bırakılmasıdır. O kendisine gerçeğin ışığı sunu¬ 
lunca da artık hangisini seçecek diye denemeye tutulur. Bu durum¬ 
da senin yapman gereken bizzat Doğru Yol da yürümen ve başkaları¬ 
nı da ona çağırmandır. Sonra da onu kabul edenleri dost edinmen ve 
onlan dünyaya meyleden kişilerin gözünde pek önemsiz de olsalar 
hiçbir şekilde terketmemen gerekir. Öte yandan, onu kabul etme¬ 
yenleri kendi hallerine terket (şerre bırak), istedikleri yere gitsinler 
ve böyle yapmakta ısrar etsinler.” 
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108 Allah'tan başka yalvarıp-yakardıklanna (taptıklanna) sövme¬ 

yin; sonra onlar da haddi aşarak bilmeksizin Allah'a söverler.72 İşte böy¬ 
le, biz her ümmete yaptıklarını süslü (çekici) gösterdik,73 sonra onlann 
son varışları Rablerinedir. O yapmakta olduklannı onlara haber vere¬ 

cektir. 
109 Olanca yeminleriyle, eğer kendilerine bir ayet gelse/4 kesin ola¬ 

rak ona inanacaklanna dair Allah'a yemin ettiler. De ki: "ayetler, ancak 

Allah katindadır;75 onlara (mucizeler) gelse de kuşkusuz inanmayacak¬ 
larının şuurunda değil misiniz?76 

110 Biz onlann kalplerini ve gözlerini, ilkin inanmadıktan gibi77 ter¬ 

sine çeviririz ve onlan tuğyanlan içinde şaşkınca dolaşır bir durumda 
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terkederiz. 
111 Gerçek şu ki, biz onlara melekler indirseydik, onlarla ölüler ko¬ 

nuşsaydı ve her şeyi karşılarına toplasaydık, -Allah'ın dilediği dışında- 

78 yine onlar inanmayacaklardı. Ancak onların çoğu cahillik ediyorlar¬ 
dı. 
AÇIKLAMA 

72. Hz. Peygamber’in Ashabı gayrimüslimlerin tapındıkları şeyle¬ 
re, liderlerine ve akidelerine karşı kötü dü kullanmaktan kaçmmala- 
n için uyarılmaktadır. Onlarla tartışmaya girdiklerinde uygun sınır¬ 

lar içinde kalmaları ve müslim olmayanların gerçekten daha çok 
uzaklaşmamaları için kutsal nesne ve kişilerini kötülememeleri tav¬ 

siye olunmaktadır. 
73. Tabiat kanunlarına uygunluk içinde meydana gelen herşey 

gerçekte Allahın Emriyle olduğundan, müşriklerin yap tıklan karşı¬ 

sındaki yanlış tutumlannı Allah kendisine bağlamaktadır, (lütfen 
bkz. an: 17) Tüm tabiat kanunlannın koyucusu olduğundan ve bu 
nedenle herşey O’nun emri doğrultusunda meydana geldiğinden Al¬ 
lah, "Her halkın yaptığını kendilerine güzel gösterdik" demektedir. İn¬ 

sanlarsa aynı şeyi “bu tabiat kanununa göre meydana geldi" şeklin¬ 
de ifade ederler. 

74. Burada "ayet" müşrikler için Hz. Muhammed’in (s.a) Allah ta¬ 

rafından seçilmiş gerçek bir peygamber olduğunu kabulden başka 
bir seçenek kalmadığında gösterilecek apaçık mucize demektir. 

75. Yani, “Benim ayet getirme gücüm yok, ayetler bütünüyle Al¬ 

lah'ın kudreti dahilindedir, O getirebilir de, getirmeyebilir de." 
76. Bu sözler belki doğru yola gelebilirler diye böyle bir ayetin 

(mucizenin) yanlış yoldaki kardeşlerine gösterilmesini şiddetle ar¬ 
zulayan (ve bazen de bu arzularım dile getiren) müslümanlara yöne¬ 
liktir. Bu isteğe Allah şöyle cevap vermektedir “Bu tür bir istek yal¬ 
nızca küfürleri için bir mazerettir, o halde, kendilerine bir ayet göste¬ 

rilse bile onlann iman etmeyeceklerini kavramanız gerekir. 
77. Yani, “Hz. Peygamber (s.a) mesajını işitip de reddetmelerinden 

bu yana onlann zihin yapısında hiçbir değişiklik olmamıştır. Hâlâ 

mesaja karşı aynı çarpık bakış yolunu izlemektedir onlar ve dolayı¬ 
sıyla onu doğru biçimde görüp anlayabilecek değillerdir.” 

78. Yani, “Bâtıl'ı reddedip, özgür ve bilinçli bir seçimle Hakk ı ka¬ 
bul etmeyeceklerinden kendilerine Hakk ı izletmek için kalan tek se¬ 
çenek Allah'ın zorlamasıdır. Bunun için de, yaptıklarından sorumlu 
olmayan diğer türler gibi, kendilerini düşünce ve eylem Özgürlüğün¬ 

den yoksun bırakacak şekilde Allah'ın mahiyetlerini değiştirmesi 
gerekmektedir. Fakat bu, insanın yaratılışına aykırıdır. Bu nedenle, 
Allah'ın olağandışı bir müdahaleyle onlan mümin yapmasmı bekle¬ 

mememiz gerekir.” 
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112 Böylece her peygambere, insan ve cin şeytanlarından bir düşman 

kıldık. Onlardan bazısı bazısını aldatma için yaldızlı sözler fısıldarlar.79 

Rabbin dileseydi bunu yapmazlardı.80 Öyleyse onları yalan olarak düz- 
mekte olduklarıyla başbaşa bırak. 

AÇIKLAMA 

79. Allah, Elçisini şöyle teselli ediyor: “İnsan ve cinler arasında bu¬ 

lunan şeytanların, misyonun karşısındaki birleşik ve faal düşman¬ 
lıklarına hiç üzülme. Bu ilk kez senin başına gelen bir şey değildir, 
diğer elçilere de aynı şekilde davranılmıştı. Ne zaman bir elçi Doğru 
Yol’u göstermek için geldiyse, tüm şeytani güçler. Onu misyonunda 
başarısızlığa uğratmak için hemen harekete geçmişlerdir." 

"Yaldızlı sözler", halkın Mesaja ve kendilerini Hakka çağıran elçi¬ 
ye karşı ayaklandırmak için şeytanların kullandığı tüm araçlar, 
planlar, şüpheler, karşı çıkışlar vs.dir. Tüm bu şeylerin bir bütün 
olarak ‘aldatma’ araçları olarak nitelenmesi, Hakk a karşı kullanılan 
bütün bu silahların gerçekte başkalarını aldatmak için ve her ne ka¬ 
dar oldukça yararlı ve etkili silahlar olarak görünseler de kendilerini 
de aldatmak için olduğundandır. 

80. Bu sorunun gerçeğini (an: 73)'te açıkladık. Fakat Allah ın dile¬ 
mesiyle (meşıet) hoşnudluğu (nza) arasındaki ince ayınm da akıl da 
tutulmalıdır.aksi halde ciddi yanlış anlamalar ortaya çıkabilir, iyice 
anlaşılmalıdır ki, Allah'ın dilemesi' ve izni olmadan hiçbir şey olmaz. 
Çünkü Allah geniş planı içinde kendisine yer ayırmadan ve olması 
için gerekli araçları sağlamadan hiçbir olay meydana gelmez. Fakat, 
bu hiçbir zaman Allah'ın her olaydan razı olduğu ve her olayı onayla¬ 
dığı anlamına gelmez. Sözgelimi, Allah ‘dilemeden hiçbir hırsız hır¬ 
sızlık yapamaz, hiçbir katil öldüremez, hiçbir zalim zulmedemez ve 
hiçbir müşrik şirk koşamaz... Aynı şekilde yine Allah dilemedikçe’ 
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94 Andolsun, sizi ilk defa yarattığımız gibi (bugün de) 'teker teker, 
yapayalnız ve yalın (bir tarzda)' bize geldiniz ve size lutfettiklerimizi ar¬ 

kanızda bıraktınız. İçinizden, gerçekten ortaklar olduklarını sandığınız 
şefaatçilerinizi şimdi yanınızda görmüyoruz. Andolsun, aranızdaki 
(bağlar) parçalanıp-kopanlmıştır ve haklarında zanlar besledikleriniz 

sizlerden uzaklaşmıştır. 
95 Taneyi ve çekirdeği yaran62 şüphesiz Allah'tır. O, diriyi ölüd.en çı¬ 

karır, ölüyü de diriden çıkanr.63 İşte Allah budur. öyleyse nasıl oluyor dâ 

çevriliyorsunuz? 
96 O sabahı da yanp çıkarandır. Geceyi bir sükûn (dinlenme), güneş 

ve ay'ı bir hesap kıldı. Bu, üstün ve güçlü olan, bilen Allah'ın takdiri¬ 
dir. 

AÇIKLAMA 

62. Yani, “yer altında tohumu ve çekirdeği yanp, bunlardan bitki 
ve ağaç çıkmasını sağlayan Allah'tır.” 

63. Allah cansız maddeden canlı yaratıklar çıkanr ve canjl yaratık¬ 
lardan cansız maddeler meydana getirir. 
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. 97 O, karanın ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulmanız için size 

yıldızlan var edendir. Bilebilen bir topluluk için biz ayetleri birer birer 
(bölüm bölüm) açıkladık.64 

98 O, sizi tek bir nefisten yaratandır.65 (Sizin için) Bir karar (kalış) ve 

emanet (olarak konuluş) yeri vardır. Kavrayabilen bir topluluk için aye- 
teri birer birer açıkladık.66 

99 O, gökten su indirendir. Bununla her şeyin bitkisini bitirdik, on- 
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dan bir yeşillik çıkardık, ondan da birbiri üstüne bindirilmiş taneler tü¬ 
retiyoruz. Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar, 
-birbirine benzeyen ve benzemeyen- üzümlerden, zeytinden ve nardan 
bahçeler (kılıyoruz.) Meyvesine, ürün verdiğinde ve olgunluğa erişti¬ 

ğinde bir bakıverin. Hiç şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda ger¬ 

çekten ayetler vardır. 
100 Cinleri Allah'a ortak koştular.67 Oysa onlan da O yaratmıştır. Bir 

de hiç bir bilgiye dayanmaksızın O'na oğullar ve kızlar yakıştınp-uydur- 
dular.*8 O ise nitelendiregeldikleri şeylerden yücedir, uzaktır. 

101 Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O'nun nasıl 
bir çocuğu olabilir? O'nun bir eşi (zevcesi) yoktur. O, her şeyi yaratmıştır. 

O, her şeyi bilendir. 

102 İşte Rabbimiz olan Allah budur. O'ndan başka ilah yoktur. Her 
şeyin yaratıcısıdır, öyleyse O'na kulluk edin. O, her şeyin üstünde bir ve- 

AÇIKLAMA k,ldir* 
64. Yani, “Bir Allah’ın bulunduğunu ve başka hiçbir şeyin Allah’ın 

sıfatlarına ve bu tür güçlere sahip olmadığını kesinkes ortaya koyan 
ayetlerini açıkladık; bu yüzden, hiçbir şey Allah a ait haklardan her¬ 

hangi birini edinmeye lâyık değildir. Ne ki, ilimden yoksun olamar 
bu ayetlerle gerçekliğe ulaşamazlar, anca:; tabiattaki olguları akılla 

gözleyenler en değerli serveti elde edebilirler. 

65. Yani, “Allah tüm insanlığı tek bir insandan, ilk insan Adem'den 

yaratmıştır." 

66. Yani, “Anlayış sahibi olanlar insanlığın yaratılışında ve do¬ 

ğumdan ölümüne insan hayatının çeşitli aşamalarında erkeğe ve 
kadına biçilen farklı fonksiyonlarda gerçekliğin ayetlerini bulabilir¬ 

ler. Fakat, hayvanlar gibi yaşayıp, bedensel tutkuları peşinde ko¬ 
şanlar bu ayetlerde görmeye değer birşey bu amazlar 

67. Yani, bu açık ayetlere rağmen bazılan kendi hayal ve vehimleri¬ 

nin ürünü bir takım gizli varlıkları O'na ortak tanımaktadırlar. Bilgi¬ 
sizliklerinde bu varl klara kâinatın yönetimine ve inhanın kaderinde 

güç ve görev verecek kadar ileri gittiler. Sözgelimi, birini yağmur tan 
nsı, diğerini bitki tanrısı, bir baş .asını servet tanrıçası ve yine bir 
başkasını da hastalık ve bunlar gibi saçma tanrılar yaptılar. Böylesi 

tanrılar, dünyanın tüm müşrik toplumlannın çeşitli adlar altında 

yarattıkları hayali tanrılardır. 

68. Cahiliyye Arapları meleklere Allah'ın ‘kızlan’ diyorlardı. Aynı 

şekilde, bazı müşrik top.uluklar da Al ah'tan çıkma bit tannlar ve 

tannçalar -soı ağacı- u durmuşlardır. 
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104 Gerçek şu ki size Rabbinizden basiretler gelmiştir. Kim basiretle- 
görürse kendi lehine, kim de kor olursa (görmek istemezse) kendi aleyhi¬ 
nedir. Ben sizin üzerinizde bir gözetleyici değilim.69 

105 İşte biz, ayetleri çeşitli biçimlerde böyle açıklamaktayız. Öyle ki 

onlar sana: "Sen ders almışsın" desinler ve biz de bilebilen bir topluluğa 
onu açıkça göstermiş olalım.70 

106 Rabbinden sana vahyedilene uy. O'ndan başka ilah yoktur. Ve 
müşriklerden yüz çevir. 

107 Eğer AJlah dileseydi onlar şirk koşmazdı. Biz seni onlar üzerinde 
bir gözetleyici kılmadık ve sen onlar üzerinde bir vekil de değilsin.71 

AÇIKLAMA 

69. "Ben sizin üzerinizde bir bekçi değilim" ifadesinde Allah, Pey¬ 
gamberi adma birinci şahısta konuşmaktadır. Nasıl Kur'an'da ikin¬ 

ci şahıs değişik yerlerdeki değişik insanları gösteriyorsa, birinci şa¬ 
hıs da aym şekilde değişik yerlerdeki değişik varlıkları belirtir. Bilin¬ 
diği gibi bazı yer lerde ikinci şahıs Hz. Peygamber veya müminler ya 
da Ehl-i kitap ve daha başka yerlerde. Kuran tüm insanlığa hidayet 
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AÇIKLAMA 

84. Halkın herhangi bir ilâhı hüküm olmadan dinî kanunlar ola¬ 
rak benimsediği çok sayıdaki yanlışlardan biri de, yiyecek maddeleri 
üzerine getirdikleri sınırlamalardır. Bu nedenle de, Allah'ın haram 

kıldığı bazı şeyleri helâl, helâl kıldığı bazı şeyleri de haram yapmış¬ 
lardır. Bu bağlamda, önceki halklardan bazılarının üzerinde ısrar 
ettiği ve aynı şekilde bazı günümüz insanlarının da önemle üzerinde 

durduğu en saçma şeylerden birisi, Allah'ın adı anılmadan kesilenin 
helâl, Allah'ın adı anılarak kesilenin ise haram olduğu inancıdır. Bu 
ayette Allah bu tür düşünceleri reddetmekte ve müslümanlara 

kâfirlerle müşriklerin uydurduğu tüm bu vehim ve batıl inançlan bı¬ 
rakıp eğer gerçekten iman etmişlerse, halkın Allah'ın hidayeti ne 
karşı getirmiş bulunduğu böylesi tüm sınırlamaları kaldırmalarını 

emretmektedir. Kısaca, müslümanlar ancak Allah'ın helâl kıldığım 
helâl, haram kıldığım haram tanımalıdırlar. 

85. Lütfen bkz. Nahl: 114-116. Bu gönderi Nahl suresinin En am 

suresinden önce indirildiğini de gösterir. 
86. Burada, Yahudi bilginlerinin Islâm karşısında Cahiliyye Arap- 

lannın zihinlerini zehirlemek için kullandıkları değişik şüphe ve 

karşı çıkış türlerine değinilmektedir. Hz. Abdullah Ibn Abbas'dan 
gelen bir rivayete göre, Yahudilerin Hz. Muhammed'e (s.a) karşı öğ¬ 
rettikleri çıkış yollanndan biri şuydu: “Allah'ın (tabiî ölümle) öldür¬ 
düğü haram oluyor da, bizim (Allah'ın adını anarak) öldürdüğümüz 
(boğazladığımız) nasıl helâl oluyor?” Ehl-i kitabın çarpık tutumları 
bu türdendi işte. Halkın zihnini zehirlemek ve gerçek le savaşlannda 
onları silâhlandırmak için böylesi sorular icat ediyor ve kendilerine 

sunuyorlardı. 
87. Allah'ın ilâhlığım kabul etmekle birlikte Allah'tan yüz çeviren¬ 

lerin yollarım ve buyruklarını izlemek de şirktir. Allah'ın birliğini ka¬ 

bul etmek, hayatın tüm yönlerinde Allah'a itaat etmektir. Allah’ın 
yanısıra bir başka kişiye daha itaat edilmesi gerektiğine inanan bir 

kimse akide açısından şirke düşmüştür. Haram ve helâl kılma yetki¬ 
sini kendisinde gören böylesi kişilere Allah'ın yol göstericiliğini hiçe 

sayarak itaat eden bir kimse ise şirke amelî açıdan girmiş olur. 
Şimdi, sure içinde 118-121. ayetlerin konumuna bakalım. Önce¬ 

ki ayetlerde (116-117) müslümanlar Hz. Peygamber vasıtasıyla, 
zanna ve kaprislere dayalı yanlış yollarını izleyip propaganda ederek 

başkalarını da saptıranlara karşı korunmaları için uyarılmıştı. Bu¬ 
rada ise, tam yeri gelmişken, bu soyut talimatı somut biçimde açıklı¬ 
ğa kavuşturmak için aynı şey örneklenerek tekrarlanmaktadır. 
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122 Ölü iken kendisini dirilttiğimiz88 ve insanlar içinde yürümesi 

için kendisine bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, karanlıklarda ka¬ 
lıp89 oradan bir çıkış bulamıyanm durumu gibi midir? İşte, kâfirlere yap¬ 
makta oldukları böyle 'süslü ve çekici' gösterilmiştir.90 

123 Böylece biz, her ülkenin önde gelenlerini -orada hileli-düzenler 



Cüz: 8 TEFHİMUT, KUR'AN 591 

kursunlar diye- oranın suçlu-günahkârlan kıldık. Oysa onlar, hileli-dü- 
zeni ancak kendilerine kurarlar da bunun şuuruna varmazlar. 

124 Onlara ne zaman bir ayet gelse, derler ki: "Allah'ın elçilerine veri¬ 
lenin bir benzeri bize de verilene kadar biz kesin olarak inanmayaca¬ 
ğız."91 Allah, elçiliğini nereye vereceğini daha iyi bilir. Bu, suçlu-gü- 
nahkârlara, kurdukları hileli-düzenleri nedeniyle şiddetli bir azab ve 
Allah katında bir küçüklük isabet edecektir. 

125 Allah, kimi hidayete eriştirmek isterse, onun göğsünü İslâm'a 
açar;92 kimi de saptırmak isterse, onun göğsünü, -sanki göğe yükseliyor- 
muş gibi dar ve sıkıntılı kılar. Allah, iman etmeyenlerin üstüne işte böyle 
pislik çökertir. 

AÇIKLAMA 

88. Burada "...Ölüyken" ifadesi, “cehalet ve anlayış yokluğu için¬ 
deyken, "hayat verdiğimiz" ifadesi ise, “bilgi ve anlayış verip, gerçeği 
tanıyabilecek zihin düzeyine çıkardığımız” anlamındadır. Gerçekten 
doğruyu eğriden ayıramayan ve Doğru Yol u bilmeyen fiziksel açıdan 
canlı kabul edilebilirse de aslında O, kendisini gerçekten insan ya¬ 
pacak ‘hayat’tan yoksundur. Yaşayan bir insan değil, ancak yaşa¬ 
yan bir hayvandır. Yaşayan (hayat sahibi) insan ise, ancak doğruyu 
eğriden, iyiyi kötüden, haklıyı haksızdan ayırabilendir. 

89. Yani, “Hayat hakkında gerçek anlayışa ulaşmış ve bilginin ışı¬ 
ğıyla sayısız eğri yolların arasında Doğru Yol u tamyabilen bir kişi¬ 
nin, anlayıştan yoksun ve cehalet karanlıklarında körlüğünden do¬ 
layı düşe kalka gidenler gibi bir hayat yaşamasını nasıl beklersi¬ 
niz?” 

90. Kendilerine sunulan ışığın yol göstericiliğine tabi olmayı red¬ 
dedip, Doğru Yol a çağrıldıkları halde eğri yollarda yürümeyi tercih 
edenlere yaptıklarını güzel göstermesi Allah'ın Kanunu'dur. Böyle 
kişiler zamanla karanlığı sevmeye başlar ve karanlıklar içinde körler 
gibi el yordamıyla yürümekten ve hayatları boyunca sürüklenip git¬ 
mekten hoşlanır hale gelirler. Aynı şekilde, her kötü şey kendilerine 
sevmeye ve yapmaya değer, her gülünçlük de bir hikmet parıltısı ola¬ 
rak görünür. Şer üreten meşguliyet ve denemelerinde başarısızlığa 
uğradıktan sonra, ilk başarısızlığın, gelecekteki denemelerde kaçı¬ 
nılması gereken ‘arizf bir hatadan kaynaklandığı düşüncesiyle yeni 
bir deneye girişirler. 

91. Yani şöyle demek istiyorlardı: “Rasûllerin bir meleğin kendile¬ 
rine Allah'tan Mesaj getirdiği iddialarına, aynı melek Allah'ın Mesajı¬ 
nı doğrudan bize iletmek için gelmedikçe inanmayız.” 

92. "Allah göğsünü İslâm'a açar" ifadesi, “Allah zihninden ve kalbin¬ 
den İslâm hakkındaki her tür kuşku, tereddüt ve kararsızlığı gidere¬ 
rek, kendisini İslâm gerçeği konusunda iyice ikna eder” demektir. 
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126 Bu, Rabbinin dosdoğru olan yoludur. Öğüt alıp düşünmesini bi¬ 

len bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıkladık. 
127 Onlar için Rableri katında banş yurdu93 vardır ve O, yapmakta ol¬ 

dukları dolayısıyla onların velisidir. 
128 Onların tümünü toplayacağı gün: "Ey cin topluluğu,94 insanlar¬ 

dan çoğunu (ayartıp kendinize kullar) edindiniz" (diyecek). İnsanlardan 
onların dostlan onlanlar derler ki: "Rabbimiz, kimimiz kimimizden ya¬ 
rarlandı95 ve bizim için tesbit ettiğin süreye ulaştık." (Allah) Diyecek ki: 

"Allah’ın dilediği dışta olmak üzere, ateş sizin içinde ebedi kalacağınız 
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hiçbir mümin, iman edemez ve hiçbir müttaki takva sahibi olamaz; 
şu kadar ki, Allah birinci tür işlerden razı değilken, ikinci tür işler¬ 
den razıdır. Allah ın dilemesinin nihaî büyük bir amaca yönelik ol¬ 
duğu, fakat bunun ancak aydınlıkla karanlık, iyilikle kötülük, dü¬ 
zenle düzensizlik arasındaki çatışmayla meydana geleceği doğru¬ 
dur. Bu yüzden yüce planlan gereği, O hem itaat güçlerine, hem de 
isyan güçlerine, hem dindarlık, hem de günah için ve hem peygam- 
lerliğe, hem de şer güçlere gerekli özgürlüğü tanır. Bunun sonucun¬ 
da, bu her iki zıt kutup iyiyle kötü arasında yaptığı seçimiyle işlediği 
işler ve yaratıklar (insanlar ve cinler) sınırlı yetkileriyle yaptıklarının 
sorumluluklannı yüklenirler. Herkes dünyada ister iyi işlere yöne¬ 
lir, isterse kötü işlere. Bu konuda hürdür. Hem iyi, hem de kötü in¬ 
sanlara ilahi plana uygun düştüğü sürece gerekli araçlara sahip ol¬ 
ma izni verilmiştir. Fakat yalnızca seçimini iyi işler yapma yönünde 
kullananlar O nun rızasını kazanır. Çünkü, her ne kadar kullarını 
iyiyle kötü arasındaki seçimde zorlamazsa da Allah iyiyi sever, iyiden 
razı olur. Şu kadar ki, ister iyi isterse kötü yolda olsun, kullarına ver¬ 
diği seçme özgürlüğünü kullanma iznini de tanır O. 

Bu bağlamda, Allah'ın tekrar tekrar gerçeğin düşmanlarının çir¬ 
kin faaliyetlerini yapmalarına izin verilmesinin kendi dilemesiyle ol¬ 
duğunu belirtmesi açıklanmaya değer. Peygamber e ve onun aracılı¬ 
ğıyla izleyicilerine, onlann yaptıklarının niteliğinin, Allah'ın emirle¬ 
rine karşı çıkmadan yerine getiren meleklerinkinden farklı olduğu¬ 
nu vurgulamak içindir bu. Müminlerin görevi, kötü ve isyankar kişi¬ 
lerle çatışmalarında Allah'ın Yolu nun başka yollara egemen olması 
için ellerinden geleni yapmayı gerektiriyordu. Bu yüzden, kötülerin 
bile bile isyan yolunu seçerek, kendi seçimlerinin peşinde Allah'a 
karşı elerinden geleni yapmalarına izin vermek de Allah'ın dilemesi’ 
iledir. Aynı şekilde müminlere de bile bile seçtikleri Allah a kul olma 
yolunda ellerinden geleni yapmaları için tam bir fırsat ve imkân ta¬ 
nınmıştır. Allah her ne kadar yapılmasını istediği işleri yaptıkların¬ 
dan, dolayı müminlerden razı olup, onlara yardım ediyor ve onları 
Doğru Yol a götürüyorsa da, yine de müminler, kâfirler kendi özgür 
seçimleriyle inanmak istemediklerinde, olağandışı müdahalelerle 
Allah'ın kâfirleri inanmaya zorlamasını veya gerçeğe karşı yolunu 
kapamak için bile bile tüm kalp, zihin ve beden güçlerini kullanma 
yolunu seçen insanlar ve cinler arasındaki şeytanları zorla yolların¬ 
dan uzaklaştırmasını beklememelidirler. Gerçek, fazilet, doğruluk 
davası için çalışmaya içtenlikle niyet ettiklerinde, sert bir mücade¬ 
leyle bâtılın tapmıcılanyla çatışmalarında ellerinden geleni yap¬ 
makla başarıya ulaşacaklarını bilmelidir müminler. Eğer Allah bâtılı 
yok edip mucizelerle Hakk ı hakim kılmayı dilemiş olsaydı, bu du¬ 
rumda bizzat kendisi dünyada hiçbir şeytana izin vermeyecek ve or¬ 
taya çıkmaları için şirk ve küfre yer bırakmayacak şekilde herşeyi 
düzenleyeceğinden bu işi müminlere emanet etmesine hiç gerek kal¬ 
mazdı. 
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113 Bir de ahirete inanmayanların kalpleri ona meyletsin de ondan 
(bu yaldızlı ve içi çarpık sözlerden) hoşlansınlar ve yüklenmekte olduk¬ 

larını yüklenedursunlar. 
114 Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa O, size Kitabı açık¬ 

lanmış olarak indirmiştir.81 Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bunun 
gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. 

Şu halde, sakın kuşkuya kapılanlardan olma.82 

AÇIKLAMA 
81. Bu cümlede 'konuş an'ın Hz. Peygamber ve karşıdakilerin de ka¬ 

firlerin iman etmesi için bir ayet (mucize) gösterilmesini arzulayan 
müminler olduğu açıktır. Allah'm Kur an da tüm gerçekleri apaçık 
ortaya koyduğu, dolayısıyla hiçbir ayet (mucize) gösterilmeyeceği 
söylenmektedir kendilerine. Batılla olan çatışmalarında, Allah 

Hakk ın bağlılarının, kendisinden herhangi bir olağanüstü müda¬ 
hale beklemeden Hakk ın tabii yollarla egemen olması için ellerin¬ 
den geleni yapmalarını irade etmiştir. Bu nedenle de, Hz. Peygam¬ 

ber'den “Ben bu durumda Allah'ın iradesi’ni gözden geçirip, onlan 
inanmaya zorlayacak bir ayet indirmesi için Allah'tan daha büyük 
bir yetkili mi arayayım?" demesi istenmektedir. (Aynca bkz. 
an:76) 

82. Yani, “Gerçeğin egemenliği için ortaya konan bu ilkeler, yolda¬ 
ki güçlükleri ve engelleri açığa çıkarmak için ilk kez bugün icat edil¬ 

miş yeni şeyler değildir. Kitabın bilgisine sahip ve peygamberlerin 
misyonundan haberdar olan herkes, tabii yollarla muhalefet karşı¬ 
sında Hakk için mücadele etmek zorunda kalan önceki peygamber¬ 

lerin de aym durumla karşılaştıklarına tanıklık edecektir.” 
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115 Rabbinin sözü, doğruluk bakımından da, adalet bakımından da 

tastamamdır. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, işitendir, bi¬ 
lendir. 

116 Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Al¬ 
lah'ın yolundan şaşırtıp-saptınrlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar 
ancak 'zan ve tahminle yalan söylerler/83 

117 Şüphesiz Rabbin, kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O dos¬ 

doğru yolda olanlan da daha iyi bilendir. 

AÇIKLAMA 

83. Gerçeğin arayıcısı için doğru olan çoğunluğun hangi yolu izle¬ 

diğine bakmak olamaz; çünkü çoğunluk bilgi yerine zanna uyar, in¬ 
sanların çoğunluğunun inançları, teorileri, felsefeleri, hayat pren¬ 

sipleri ve kanunları zannın sonucu ve dolayısıyle saptırıcıdır. Buna 
karşılık Allah’ın razı olduğu yaşama şekli, ancak bizzat Allah’ın gös¬ 
terdiği yolda olabilir. Bu yüzden, gerçeğin arayıcısı bu yolu seçmeli 
ve Allah’m yolunda tek başına da kalsa azim ve kararlıkla yürümeli- 
dir. 
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118 Eğer onun ayetlerine inanıyorsanız, artık üzerinde yalnızca Al¬ 

lah'ın ismi anılanlardan yiyin.84 

119 Ne oluyor ki size, kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalmanız 

dışında, O size haram kıldıklarını ayrı ayrı açıklamışken, üzerinde Al¬ 

lah'ın ismi anılan şeyleri yemiyorsunuz?83 Gerçekten çoğu, bir ilim ol¬ 

maksızın kendi heva (istek ve tutkularıyla (kimilerini) saptırıyorlar. 

Şüphesiz, senin Rabbin haddi aşanları en iyi bilendir. 

120 Günahın açıkta olanını da, gizlisini de terkedin. Çünkü günahı 

kazananlar, yüklenegeldikleri nedeniyle karşılık göreceklerdir. 

121 Üzerinde Allah'ın isminin anılmadığı şeyi yemeyin; çünkü bu bir 

fısk'tır (yoldan çıkıştır). Gerçekten şeytanlar, sizinle mücadele etmeleri 

için kendi dostlarına gizli-çağrılarda bulunurlar.86 Onlara itaat ederse¬ 

niz şüphesiz siz de müşriklersiniz.87 
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148 Şirk koşanlar diyecekler ki: "Allah dilescydi ne biz şirk koşardık, 
ne de atalarınız ve hiç bir şeyi de haram kılmazdık."124 Onlardan önceki¬ 

ler de, bizim zorlu-azabımızı tadmcaya kadar böyle yalanladılar. De ki: 
"Sizin yanınızda, bize çıkarabileceğiniz bir ilim mi var? Siz ancak zanna 
uymaktasınız ve siz ancak zan ve tahminle yalan söylersiniz." 

149 De ki: "En 'üstün ve apaçık' delil Allah'ındır. Eğer o dileseydi el¬ 
bette tümünüzü hidayete yöncltip-iletirdi."120 

150 De ki: "Gerçekten Allah'ın bunu haram kıldığına şehadet edecek 

şahidlerinizi getirin." Şayet onlar,şehadct edecek olurlarsa sen onlarla 
birlikte şehadet etme.126 Ayetlerimizi yalan sayanlann ve ahirete inan¬ 
mayanların heva (istek ve tutku)lanna uyma; onlar (birtakım güçleri ve 

varlıkları) Rablerine denk tutmaktadırlar. 
151 De ki: "Gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını okuya¬ 

yım:127 O'na hiç bir şeyi ortak koşmayın,128 anne-babaya iyilik edin,129 
yoksulluk-endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin.-Sizin de, onların da n- 
zıklannı biz vermekteyiz- Çirkin-kötülüklerin açığına da, gizli olanına 
da yaklaşmayın.130 Hakka dayalı olma dışında, Allah'ın (öldürülmesini) 

haram kıldığı kimseyi öldürmeyin.131 İşte bunlarla size tavsiye (emr) et¬ 
ti; umulur ki akıl erdirirsiniz." 

AÇIKLAMA 

124. Yani, “Müşrikler suçlarını ve yanlış davranışlarını haklı gös¬ 

termek için her çağda zalimlerin ve canilerin tekrarladığı aynı eski 

özürleri ileri sürecekler ve “Bizim şirk koşup bazı helalleri haramlaş- 

ürmamız Allah’ın dilemesi sonucudur; çünkü, eğer Allah böyle dile¬ 

memiş olsaydı biz hiçbir zaman bu tür şeyleri yapamazdık. Bunları 

Allah’ın iradesiyle uygunluk içinde yaptığımızdan, demek ki yaptık¬ 

larımız doğrudur. Ve eğer yaptıklarınız doğru değilse, bu durumda 

suçlanması gereken biz değil, Allah’tır. Allah’ın dilemesi dışında btz 

hiçbir şeye güç yetiremeceğimizden, yaptığımızı Allah’ın dilemesine 

bağlı olarak yapıyoruz” diyeceklerdir. 

125. Müşriklerin sakat özürlerine verilen bu kesin karşılığın anla¬ 

mım kavramak için onu tahlil etmemiz gerekiyor. 

1) Her çağın suçluları şerli davranışlarını ve yanlış yollarını haklı 

çıkarmak için Özür olarak her zaman ‘Allah iradesini öne sürmüş¬ 

lerdir. Bu onlan öylesine yanlışlara sürüklemiştir ki, gerçeği reddet¬ 

mişler ve sonunda gerçeğe karşı savaşanları yere batıran helakle 

karşılaşmışlardır. 

2) Sizin ileri sürdüğünüz özür bilgiye değil, zan ve tahmine dayalı¬ 

dır. Deliliniz bütünüyle Allah'ın dilemesi hakkında onun bunun söy- 
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lediğlnden kaynaklanmaktadır. Siz Allah'ın insanla ilgili dilemesi¬ 

nin anlamını kavramıyorsunuz. Bu nedenle de, sözgelimi bir hırsız, 

hırsızlık yapsa bunu Allah'ın dilemesiyle yaptı diye onun hırsız sayıl¬ 

mayacağına inanıyorsunuz. Oysa gerçek şudur: insan kendisi için 

hangi yola seçerse, Allah bu yolu ona açar; ister şükür, ister nankör¬ 

lük, ister hidayet, ister delâlet, ister itaat, ister isyan yolu olsun. 

Sonra Allah insana iyi veya kötü, istediğini yapmasına izin verir ve 

bunun için de evrensel plânlanna uygun düşen aracı sağlar. Bu yüz¬ 
den, eğer size ve atalarınıza şirk koşma ve Allah'ın dilemesi altında 

helalleri haramlaştırma izni verilmişse, bu hiçbir zaman Allah ın ya¬ 

pılanları onayladığı anlamına gelmez ve dolayısıyla sonuçlarına kat¬ 

lanılacaktır. Yanlış seçiminiz, kötü niyetleriniz ve şerli eylemleriniz¬ 

den sorumlusunuz ve hesap vereceksiniz. 

"Eğer (Allah) dilemiş olsaydı, sizin hepinizi hidayete erdirirdi" şek¬ 

linde gelen son ayet sorunu kesin bir surette çözmektedir. Burada 

denmek istenen şudur: "Eğer Allah dilemiş olsaydı, biz şirk koşmaz¬ 

dık" şeklindeki deliliniz tam değildir. Şöyle söylenseydi tam olurdu: 

“Allah dilemiş olsaydı, sizin hepinize doğru yolu gösterirdi.” Bir baş¬ 

ka deyişle, “Siz kendiniz doğru yolu seçme niyetinde değilsiniz; siz 

Allah'ın sizi melekler gibi sapmaz yapmasını istiyorsunuz. Fakat bil¬ 

melisiniz ki, eğer Allah böyle dilemiş olsaydı onu da yapardı. Şu ka¬ 

dar ki, O'nun dilemesi bu yolda değildir. Dolayısıyla, kendi seçtiğiniz 

yanlış yolda sapıp gitmeye bırakmaktadır sizi.” 

126. Yani, “Eğer onlar ağır şahadet sorumluluğunu anlar ve insa¬ 

nın yalnızca hakkında bilgi sahibi olduğu şeye şahitlik yapması ge¬ 

rektiğini kavrarlarsa -aralarında yaygın olan ve şu veya bu yiyeceği, 

şu veya bu kişi yiyemez veya yiyebilir gibi- yiyecekler üzerine bizzat 

kendilerinin koyduğu sınırlan Allah'ın belirlediğine asla şahitlik et¬ 

meyeceklerdir. Fakat, eğer bu kişiler şahitlik etmenin sorumluluğu¬ 

nu kavramıyor ve akılsızca Allah adına yalan şahitlikte bulunuyor¬ 

larsa, onların bâüllanna sakın ola ki kanşmayasınız. Onlan şahitli¬ 

ğe çağırmanın gerçek amacı, eğer varsa doğru kişileri içlerinden se¬ 

çip ayırmaktır, yoksa onlann bâtıl şehadetlerini kabul etmeniz için 

değildir. Şahitlik çağnsına cevap olarak, aralanndaki doğru kişile¬ 

rin, yaptıklannın gerçekten Allah tarafından öngörülüp görülmediği 

üzerinde ciddice düşünmeleri ve bunların Allah taralından gönderil¬ 

diğine dair herhangi bir delil bulamazlarsa, onlan bırakmalan 

umulmaktadır.” 
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127. Yani, “Rabbiniztn koyduğu sınırlar kendi üzerinize sizin koy¬ 

duklarınız değildir. Rabbinizin getirdiği sınırlamalar, insan hayatı¬ 

nın düzeni için Allah'ın belirlediği çizgilerdir ve bunlar tüm İlâhı Ka¬ 

nunların esas temeli olagelmiştir." (Bunları Çıkış, Bl. 20'dekilerle 

karşılaş tmn). 

128. İnsan şu durumlarda şirk koşmuş demektir, (a) İlâh olarak 

Allah'tan başka bir şey daha kabul ederse; (b) Her bakımdan ve tüm 

kapsam ve kuşatıcılığıyla yalnızca Allah'a ait olan sıfatlan bir başka 
şeye daha verirse; (c) Güç ve kudretinde Allah'a bir ortak daha tanır¬ 

sa; (d) Haklan konusunda Allah a bir başka ortak daha tanırsa. 

a) Şıkkına göre. Zatında Allah'a ortak tanıyan tüm inanç şekilleri - 

Hristiyanlann Üçlemesi, müşrik Araplann, meleklerin Allah'ın kız¬ 

lan olduğuna inanmalan ve kendi tann, tannça ve yönetici ailenin 

üyelerine ilâhlık vermeleri gibi- şirktir. 

b) Şıkkına göre, Allah'tan başka bir kimsenin bütünüyle ve tüm 

kuşatıcılığıyla Allah'a ait sıfatlardan birine veya birkaçına, ya da ta¬ 

mamına sahip olduğuna inanan herkes şirke düşmüş olur. Sözgeli¬ 

mi, herhangi bir kişi şu veya bu kimsenin gayb’ dahil herşeyi bildiği¬ 

ne veya herşeyi duyduğuna, ya da her kusur ve zayıflıktan uzak bu¬ 

lunup, Allah gibi yanılmaz olduğuna inanırsa, bu kişi, Allah'a şirk 
koşmuş olur. 

c) Şıkkına göre. Allah'tan başka bir kimsenin, yalnızca Allah'a ait 

güçlerden birine veya tamamına sahip olduğuna inanmak da şirktir. 

Sözgelimi, Allah'ın yaraşıra bir başkasının daha tabiatüstü bir yolla 

yarar veya zarar verebileceğine, ihtiyaçları giderip yardım edebilece¬ 

ğine. koruyup gözetebileceğine, çağrılan duyup kaderi tayin edebile¬ 

ceğine veya engelleyebileceğine, ve insan hayatı için kanun koyabile¬ 

ceğine inanan müşriktir. Bütün bunlar llâhlığın nitelikleri olduğun¬ 
dan böylesi inançlar şirktir. 

d) Şıkkına göre, Allah’a ait hakların birini veya tamamını bir baş¬ 

ka kişiye daha vermek şirktir. Sözgelimi, huzurunda insanın elleri 

bağlı ayakta durması, eğilip secdeye varması, adına adakta ve sunu¬ 

larda bulunması ve yüceliği karşısında şükür işareti olarak kurban 

kesmesi Allah'ın insan üzerindeki haklarındandır. Yine, sıkıntı ve 

güçlüklerin giderilmesi için yalvarılma hakkına sahip olan da yalnız¬ 

ca Allah'tır. Aynı şekilde, ibadet edilmeye, yüceltilmeye ve bağlanıl - 

maya lâyık olan yalnızca Allah'tır, bir başka kişi ve şeyden daha çok 

sevilme hakkı da yine yalnızca Allah a aittir. Tüm diğer sevgiler 
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O nun sevgisine feda edilmelidir. Yalnızca O ndan korkulmalı, açık 

ve gizli O na karşı gelmekten kaçınılmalıdır. Şartsız olarak yalnızca 

O na itaat edilmeli ve doğruyu yanlıştan ayırmanın tek ölçüsü olarak 

yalnızca O nun hidayeti kabul edilmeli, başkalarına ancak Allah a 

itaatin sınırlan içinde itaat edilmelidir. Eğer bu haklardan biri bile 

Allah'tan başkasına tanınacak olursa, bu başkasına tann ünvam 

verilşin-verilmesin, böylesi bir durum Allah'a ortak koşmaktır. 

129. 'İhsan' saygı gösterme, onurlandırma, itaat etme ve anne-ba¬ 

bayı sevindirip kendilerine hizmet etme vs .yi içine alır. Anne-baba¬ 

nın bu tür haklan Kur an m çeşitli yerlerinde hemen Allah'ın hakla- 

nndan sonra anılmaktadır. Anne-babanın haklarının yalnızca Allah 

hakkından sonra geldiğinin ve tüm diğer insani haklar karşısında 

önceliği olduğunun açık bir kanıtıdır bu. 

130. Arapça 'fevahiş' kelimesi çirkinliği açık olan her türlü kötü ve 

çirkin davranışı ifade eder. Kur an zina, eşçinsellik. çıplaklık, üvey 

anne ile evlenme gibi davranışların ‘fevhiş’ten olduğunu açıklar. 

Bunların yanısıra, rivayetlerde (nakledilen hadislerde) hırsızlık, içki 

ve dilencilik de fuhuş olarak nitelendirilmiştir. Aym şekilde, tüm di¬ 

ğer çirkin işler de ‘fuhuş’ olup, İlâhi Hüküm böylesi işlerin açıktan ve 

gizliden yapılmamasını emreder. 

131. Allah'ın temel bir ilke olarak çiğnenemez kıldığı insan hayatı¬ 

nın kutsallığının ilânıdır bu. Bu ilkenin çiğnenmesine yol açan 

‘haklar Kur'an'da üç tane olup, Hz. Peygamber de (s.a) bunlara ikisi¬ 

ni daha eklemiştir. İnsan hayatına kıymayı Kur an şu üç durumda 

helâl tanır: 

1) Bir başka insanı kasden öldürmek. 

2) Savaş dışında bir seçenek bırakmayacak şekilde İslâm'a karşı 

çıkmak; İslâm'ın hakimiyet ve yerleşmesini engellemeye çalışmak. 

3) İslâmî yönetimin sınırlan içinde kanşıklık çıkarmak veye İslâ¬ 

mî hükümleri devirmeye girişmek. 

Hz. Peygamber (s.a) bunlara şu iki durumu da eklemiştin 

4) Evliyken zina etmek. 

5) İmanından sonra küfredip (irtidat) İslâm toplumunu terket- 

mek. İnsanı öldürmenin helâl olduğu yollar yalnızca bu beşi olup is¬ 

ter müslüman, ister zımmî (İslâm devletinin müslüman olmayan uy¬ 

ruğu) veya kâfir olsun, bu beş durum dışında insanın canına kolla¬ 

maz. 
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152 ''Yetimin malına, o erginlik çağma erişinccye kadar -o en güzel 
(şeklin) dışında-132 yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yapın. 
Hiç bir nefse, gücünün kaldırabileceği dışında bir şey yüklemeyiz.133 
Söylediğiniz zaman -yakınınız daha olsa- adil olun. Allah’ın ahdine de 

vefa gösterin.134 İşte bunlarla size tavsiye (emr) etti; umulur ki öğüt alıp- 
düşünürsünüz." 

153 Bu benim dosdoğru olan yolumdur, şu halde ona uyun. Sizi 

O’nun yolundan ayıracak (başka) yollara uymayın.135 Bununla size tav¬ 
siye etti, umulur ki korkup-sakmırsımz. 

154 Sonra biz13o/a Musa'ya, iyilik yapanların üzerinde (nimetimizi) 
tamamlamak, her şeyi ayn ayn açıklamak ve bir hidayet ve rahmet olarak 
Kitabı verdik. Umulur ki Rablerine kavuşacaklarına inanırlar.136 

155 Bu indirdiğimiz mübarek bir Kitap'tır. Şu halde ona uyun ve kor- 
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kup-sakının. Umulur ki esirgenirsiniz. 

AÇIKLAMA 

132. "En güzel olan", bencil olmamaya, iyi niyet ve yetimin iyiliğine 

dayalı bulunan; Allah ve insan nazarında reddedilmez olandır. 

133. İlâhî Kanun'un temel bir ilkesidir bu: “Ölçüyü ve tartıyı tam 

yapacak, hak ve adaletten sapmayacaksınız.” Ve Allah ekliyor; "Biz 

bir kişiye ancak gücünün yettiği kadar yükleriz." R öylece, ölçüde tartı¬ 

da ve diğer ticari işlemlerde adaletli ve doğru olmak için elinden gele¬ 
ni yapanın bu çabasına rağmen istenmeyen hatalar bile meydana 
gelse sorumluluktan kurtulacağına ve sorguya çekümeyeceğine da¬ 
ir kişiler temin edilmektedir. Bu kural burada özellikle müslümanla- 
nn böyle hatalar nedeniyle endişe etmemeleri için anılmıştır. 

134. Allah'ın 'ahdi', 1) İnsanın Allah la yaptığı sağlam anlaşma, 2) 

Kişinin Allah adına bir başkasıyla yaptığı dönülmez sözleşme ve 3) 
Allah'ın yeıyüzünde doğar doğmaz kişi için ortaya çıkan tabiî bağ¬ 
lantılardır. 

Bunlardan ilk ikisi niyete ve seçime bağlıyken, üçüncüsü ahlâkî 
bir zorunluluktur, insanın üçüncü bağlantının seçiminde herhangi 
bir rolü yoksa da, yine de bu bağlantı ilk ikisi ölçüsünde zorunlu ve 
yerine getirilmesi gereken bir bağlantıdır. Çünkü, Allah insana ola¬ 
ğanüstü fiziksel ve zihinsel melekeler vermiş ve yerleşmesi için yer¬ 

yüzünü donatıp kendisine de her türden nzık ve sınırsız kaynaklar 
sağlamıştır. Bütün bunlar tabiî olarak insan üzerinde Allah adına 
bazı haklar doğurur. Aynı şekilde kişiyi doğurup besleyen, emziren 

anne, yetiştiren baba ve kendisine çok çeşitli kolaylık ve imkânlar 
sağlayan toplum adma da bazı haklara yol açar bu. Bütün bu haklar 
insan üzerine tabiatları gereği çeşitli derecelerde zorunludur, insa¬ 
nın Allah'la ve toplumla olan bu ‘Ahd'inin herhangi bir kitapta yazılı 
olmadığı doğrudur, fakat tabiat bizzat kendisi de varlığını bu ahde 

borçlu olan bedeninin herbir uzvuna ve her zerresine bu ahdi yerleş¬ 
tirmiştir. Buna Bakara Suresi 21. ayetle bir telmihte bulunulmakta¬ 
dır; "...bağlandıktan sonra Allah'ın ahdini bozan: Allah'ın birleştirilme¬ 

sini emrettiğini koparan ve yeryüzünde kanşıklık çıkaran." Yine aynı 

şekilde Araf suresi 172. ayetle de anılmaktadır. Adem'in yaratılışı za¬ 

manında Allah onun Son Gün e kadar gelecek olan çocuklarım orta¬ 
ya çıkarmış ve Kendisi nin onlann Rabbi olduğu Ahdi ne hepsini şa¬ 
hit tutmuştur. 

135. "Bu yolu izleyin, çünkü bu Doğru Yol'dur." Yukarda anladığı¬ 

mız “Tabii Ahd” insanın Allah'ın gösterdiği yolu izlemesini gerektirir. 
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Çünkü bundan isyan ve bağımsızlık yollarına sapma veya Allah'tan 
başkasına ibadet yollarına koyulma bu ahdin ilk çiğnenmesi olacak 
ve kişiyi birbiri ardınca daha başka sapmalara götürecektir. Bunun 

yanısıra, kimse ilâhı Hidayet'i kabul edip, hayatmın her anında onu 

izlemedikçe bu ince, en büyük ve karmaşık Ahdi yerine getiremez. 
"...Başka yollan izlemeyin", çünkü bu yollar. O nun yakınlığına, hoş- 

nudluğuna ve rızasına götüren tek yol olan O'nun Doğru Yol'undan 
sizi sapüracaktır. Bunun da ötesinde. O nun yolundan sapıklığında, 

her kişnin yüzlerce başka yol arasından kendine bir yol seçmesi ge¬ 
rekecektir. Böylece insanlar çok çeşitli yönlerde çok çeşitli yollara 
ayrılacak ve insanlık şaşkınlık karışıklık ve düzensizlik içine yuvar¬ 

lanacak, bu da tüm gerçek ilerleme ve gelişmenin önüne aşılmaz bir 

engel çıkaracaktır. (Aynca bkz. Maide an: 35). 
135/a. Kur an ı şöyle eline alıp okumaya başlayan bir kişi, “birden 

Yahudi tarihine geçiliverilerek ayetler arasındaki bağıntının koptu¬ 

ğu” şeklindeki bir yanlışlığa düşebilir. Fakat, sözgelimi bu suredeki 
geçen bölüm (ayet: 145-153) dikkatlice incelendiğinde, ayetler ara¬ 
sında temelde nasıl bir bağıntının olduğu hemen görülür. Bu bölüm¬ 
de İlâhî Kanun'la insan yapısı kanunlar arasındaki farklılık açığa 
çıkmaktadır. 146-148. ayetlerde Yahudiler ve müşrikler helâl ve ha¬ 
ramlarla ilgili yaptıkları kanunlar nedeniyle terslenmekte ve bun¬ 
dan sonraki ayetlerde ise, iki hukuk arasındaki farklılığı göstermek 

için tlâhî Hukuk (Kanun) ortaya konmaktadır. Sonra, ayet 153'ü iz¬ 
leyen 154. ayette Hz. Peygamber'e (s.a) verilen aynı kanunun Mu¬ 
sa'ya da verildiği belirtilerek, "...öyleyse bu Kanun'a uyun..." denil¬ 

mektedir. 
"Sümme" kelimesi, daima zaman bakımından bir “sonralık” ifade 

etmez; bu kelime zaman zaman ayet 154'te olduğu gibi bir anlatımı 
pekiştirmek için de kullanılır ve özellikle konuşulan Arapça'da 'buna 

dikkat edinki./ anlamına gelir. Bu ayette. “Yine dikkat edin ki, İlâhî 

Kanun Musa'ya gönderildi..." demektir. 
136. "...Kişinin sonunda Rabbine kavuşacağına inanması", Rabbi'ne 

yaptıklarının hesabını vereceğine inanması ve dolayısıyla sorumlu 
bir hayat yaşaması demektir. Burada Tevrat'ın 1) Bizzat Israiloğulla- 
n arasında bir sorumluluk duygusu uyandırmak, 2) Başkalarım da 

hayatla ilgili ortaya koyduğu yüksek ahlâkî sistemi incelemeye ve yol 
göstericiliğin soylu etkilerini ve ahiret inancına dayalı sorumlu bir 
hayatın ahire ti inkâra dayalı sorumsuz bir hayattan çok daha iyi ol¬ 

duğunu görsünler diye öğretilerini benimseyenler üzerindeki nime¬ 
tini gözlemlemeye yöneltmek, bu gözlemin de kalplerine ahiret inan¬ 

cını yerleştirmesi için gönderildiğine işaret edilmektedir. 
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156 "Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa137 indirildi, biz ise onla¬ 

rın ders gördüklerinden habersizlerdik" dememeniz, 
157 Ya da: "Kitab bize de indirilseydi, şüphesiz onlardan daha çok 

doğru yolda olurduk" dememeniz (için) işte size Rabbinizden apaçık bir 

belge, bir hidayet ve bir rahmet gelmiştir. Allah'ın ayetlerini138 yalanla¬ 

yandan ve (insanları) ondan alıkoyup-çevirenden daha zalim kimdir? 

Ayetlerimizden alıkoyup-çevirenlere, bu 'engelleme ve çevirmelerin¬ 

den' dolayı pek çetin bir azabla karşılık vereceğiz. 

158 Onlar, kendilerine meleklerin gelmesini mi, ya da Rabbinin gel¬ 
mesini mi veya Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi gözlüyorlar? 

Rabbinin ayetlerinden139 bazılarının geleceği gün, daha önce iman et¬ 

memişse, veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa hiç kimseye imanı yarar 

sağlamaz.140 De ki: "Bekleyin, biz de şüphesiz beklemekteyiz." 

159 Gerçek şu ki, dinlerini parça parça edip kendileri de gruplaşan¬ 

lar, sen hiç bir şeyde onlardan değilsin.141 Onların işi ancak Allah'adır. 

Sonra O, işlemekte olduklarını kendilerine haber verecektir. 

160 Kim bir iyilikle gelirse, kendisine bunun on katı vardır, kim de 

bir kötülükle gelirse, onu mislinden başkasıyla cezalandırılmaz ve onlar 

haksızlığa uğratılmazlar. 

161 De ki: "Rabbim gerçekten beni doğru bir yola iletti, dimdik du¬ 

ran bir dine, İbrahim'in hanif (muvahhid) dinine...142 O müşriklerden 

değildi." 

AÇIKLAMA 

137. Yani, “Yahudiler ve Hıristiyanlar.” 
138. Burada ‘ayetler’, Allah ın Kur an da sunulan vahyi, Rasû- 

lü'nün soylu karakteri, müminlerin kendilerini kâfirlerden ayıran 
temiz yaşan tılan ve Kur'an'ın mesaj mm gerçekliğine delil olarak ileri 

sürdüğü tabiattaki harika olgulardır. 
139. Buradaki 'ayetler'den kasıt, kıyamet gününün alâmetleri veya 

hemen geliverecek bir azap da hakkında hiçbir kuşku duyulmaya¬ 
cak ve kendisinden sonra deneme ve imtihan için artık hiçbir şans 

kalmayacak şekilde gerçekliği açığa vuran bir başka işarettir. 
140. Bu tür ayetlerden sonra küfründen tevbe edip imanını ikrar 

eden bir kâfirin imanının, hiçbir anlamı olmayacaktır; aynı şekilde, 

inandığını söylediği halde, itaatsizlik yolunu benimseyene de inanç¬ 
sız gözüyle bakılacaktır. Çünkü, îman ve itaat ancak gerçekliğin per¬ 
de gerisinde gizli kaldığı, ileride yaşanacak uzun bir hayatın bulun¬ 

duğu ve dünyanın tüm çekicüikleriyle ‘Allah yok, ahiret yok’ diye al- 
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danıp, ‘ye, iç ve neşelen’ diye de kötülüklere sürüklemediği sürece 
bir değer sahibi olabilir. 

141. Burada hitap Hz. Peygaber'e (s.a) ise de, onun kanalıyla tüm 
müminler de bu hitabın muhatabıdırlar. Dindar kişiler, ilk günden 

beri aynı olan ve bugün de aynılığını devam ettiren Gerçek Din'de 
parçalanmalara yol açarak bölük bölük olanların yoluna uymamalı- 
dırlar. Gerçek Din in temel ilkeleri şunlardır: 

1) Yalnızca Allah tüm Kâinatın İlâhı ve Rabbidir. 
2) Sıfatlarında, güç ve kudretinde ve haklannda kimse O nun 

dengi ve ortağı tutulamaz. 
3) Tüm insanların dünyada yaptıklarının hesabını vereceği bir 

başka alem kurulacaktır. 
İnsanlar hayatlarını, Allah ın elçileri ve kitapları aracılığıyla öğ¬ 

rettiği bu temel ilkeler çerçevesinde düzenlemelidirler. İnsanın yer¬ 
yüzü hayatına başlayışında bugüne, insanlığa verilegelen Gerçek 
Din budur. Sonradan ortaya çıkan farkk dinler ve mezhepler ise çe¬ 
şitli zamanlarda çeşitli toplulukların Gerçek din'de yaptığı değişik¬ 
liklerin sonucudur. Bu topluluklardan bazıları bu Din e ‘orijinalite’ 
adına eklemelerde bulunmuş; bazıları tutkulann doyurmak için on¬ 
da değişiklikler yapmış, daha başkaları ise aşın saygılarından dolayı 
ona değişik şeyler katmışlardır. Sonra, kendi vehim, düşünce ve fel- 
selerini kanştırarak bu Din in itikadı özünü bozmuşlardır. Hüküm¬ 

lerine kendi uydurmalannı (bid at) ve kendi yaptıklan kanunlan ka¬ 
tarak, kılı kırk yarma ve aynntılardaki farklılıklannı büyütmekle 
kurallannı bulandırarak ve önemli yanlannı önemsizleştirip daha 
az önemli yanlarına ise gereğinden fazla önem vererek de değiştir¬ 
mişlerdir onu. İki aşın uca (ifrat ve tefrit) kaçmışlar; bazı peygamber¬ 
lere âdeta tapınırken, bazılanndan nefretle uzaklaşmışlardır. Böyle 

böyle sayısız yeni dinler ve mezhepler türemiş ve insanlık birbirine 
düşman gruplara bölünmüştür. Bu bakımdan. Gerçek D in'in izleyi¬ 
cisinin bu mezheplerden hiçbiriyle her hangi bir ilgisinin olmaması 
ve kendi pâk yolunda yürümesi gerekir. 

142. 'İbrahim Milleti': ‘Her zaman gerçek inancın bir diğer ayıncı 
özelliği de budur. ‘Musa Milleti’ veya ‘Isa Milleti’ne tercih edilmiştir 

bu; çünkü, Musa ve Isa'nın izleyicileri bu Millete yanlış olarak ‘Ya¬ 
hudilik’ ve ‘Hıristiyanlık’ adlarını takmışlardır. Öte yandan hem Ya- 
hudiler, hem de Hıristiyanlar İbrahim'i gerçek peygamber olarak ta¬ 

nıdıklarından ‘İbrahim Milleti’ ifadesi kullanılmıştır. Arap müşrikle¬ 
ri de bu ‘Millet’in (Yol'un) Doğru Yol olduğunu inkâr edemiyorlardı. 
Çünkü İbrahim'in doğru bir insan olduğuna inanıyorlar ve cehalet¬ 
lerine rağmen Kabe'yi yapanın bir putperest değil, Allah'ın dindar bir 
kulu olduğunu itiraf etmek zorunda kalıyorlardı. 
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162 De ki: "Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim,143 dirimim ve 
ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah’ındır." 

163 "O’nun hiç bir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben müs- 
lüman olanlann ilkiyim." 

164 De ki: "O, her şeyin Rabbi iken ben Allah’tan başka bir Rab mi 
arayayım?144 Hiç bir nefis, kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Gü¬ 
nahkar olan bir başkasının günah-yükünü taşımaz.140 Sonunda dönüşü¬ 

nüz Rabbinizedir. O, size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri ha¬ 
ber verecektir." 

165 O sizi yer yüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi dene¬ 

mek için146 kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin 
Rabbin, sonuçlandırması pek çabuk olandır ve şüphesiz O, bağışlayan¬ 
dır, esirgeyendir. 

AÇIKLAMA 

143. Arapça ‘nüsük’ kelimesi, kurban anlamına gelebildiği gibi, 

tüm diğer ibadet şekilleri anlamına da gelir. 

144. Yani, ‘Gerçekte Allah Kâinattaki’ herşeyin Rabbi iken, başka 

bir şey nasıl benim Rabbim olabilir? Tüm Kâinatın O nun Kanununa 
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teslim olduğunu görüp durur ve benim de kâinatın bir parçası ola¬ 
rak fiziki ve yaşantımda O na teslim olmam gerekirken, sürdürmem 
için bana irade ve sağduyu verilmişken hayatımın bu yanı için yol 
gösterici olarak bir başka rabb aramam akıllıca bir iş olur mu? 

145. Herkes kendi yaptıklarından sorumludur ve yaptıklarının he¬ 

sabım verecektir ve bu sorumluluk hiçbir şekilde bir başkasına yük¬ 
lenemez. 

146. Bu ayette üç gerçek ortaya konmaktadır: 

1) Kâinattaki herşey Allah a aittir: tüm insanlar da Allah'ın pek 
çok şeyini kendilerine emanet etmesi ve bunları kullanacak güç ve 

yetenek vermesi anlamında yeryüzünde O nun halifeleridir. 
2) Emanetlerle ilgili olarak Allah halifelerine farklı mertebeler ver¬ 

miş ve bazılarım ise başkalarından daha iyi çalışabilme kapasitesiy¬ 
le donatmıştır. Buna paralel olarak, O'nun insanlara verdiği güç ve 
yeteneklerde de faiklılık vardır; O güç ve yetenek yönünden bazıları¬ 
nı bazılarından daha da üstün kılmıştır. 

3) Son olarak, Allah dünya hayatının yalnızca bir denemeden ve 
yukarda süzünü ettiğimiz insana emanet edilen tüm şeylerin güç ve 
yeteneklerini ise insanın denenme araçlarından ibaret olduğunu 

açıkça belirtmektedir. Tek tek her insanın emanete nasıl davrandığı, 
emanet çerçevesinde bu şeylerden ne ölçüde yararlanabildiği, güç ve 
yeteneklerini nasıl kullandığı, eksiksiz olarak kaydedilmektedir. Bu 

deneme (imtihan) nin sonucu, kişinin ahiretteki mertebesini belirle¬ 
yecektir. 

EN'AM SURESİNİN SONU 



İKİNCİ CİLTTE YER ALAN SURELER 

1. 7/ A'raf Suresi 

2. 8/ Enfal Suresi 

3. 9 / Tevbe Suresi 

4. 10 / Yunus Suresi 

5. 11 / Hûd Suresi 

6. 12 / Yusuf Suresi 

7. 13 / Ra'd Suresi 

8. 14 / İbrahim Suresi 

9. 15 / Hicr Suresi 
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